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UER PINEDA

FULL D'INSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ JUGADOR/A D'AQUESTA TEMPORADA

Cognoms

Nom
DNI

Data naixement

Adreça
Codi Postal

Lloc naix.
Població

Mòbil Mare

Equip

Mòbil Pare

núm. de la targeta sanitària individual.

*exemple: MAPE 0 871012 00 2

TSI

Adreça electrònica
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Codi IBAN
24 dígits

titular:

signat,

!

El signant manifesta que ha llegit, coneix, accepta i es sotmet expressament
a la normativa i condicions previstes en les clàusules que figuren a la part
posterior del present imprès, molt especialment pel que fa a la normativa
sobre protecció de dades, imatges i l'ordre de domiciliació. DNI Pares:

Telèfon fix

Mòbil Jug.

DATA:______________

Notes:

CME:

Aquest és el full d'inscripció dels jugadors/es de la UER Pineda de Mar d'aquesta
temporada. Una vegada comprovades que totes les dades estiguin correctes,
s'haurà de signar i retornar a les oficines del Club, juntament amb la llicència del
jugador/a, signada pel jugador/a i els pares. I el Certificat Mèdic Esportiu (CME).
CERTIFICAT MÈDIC: POLICLÍNICA MARESME: 93 762 17 17 - CAN XAUBET: 93 762 57 39 - BLANES: 972 35 26 63
La quota de jugador/a de Club, és de 340 €. 140 €
s'hauran de pagar al moment de fer la inscripció i
2 pagaments de 100 € cadascun, amb dates 5 de
desembre i 5 de març.
Qui NO hagi pagat la 1a. Quota no se li tramitarà
la llicència.

***140,00€, amb data 5 d'octubre.
**100,00€, amb data 5 de desembre.
*100,00€, amb data 5 de març.

AUTORITZACIÓ PELS DESPLAÇAMENTS DELS JUGADORS/ES:
X

Autoritzem al nostre fill/a a realitzar els desplaçaments per
jugar els corresponents partits, amb els vehicles dels
entrenadors/es del Club o amb altres pares del mateix equip.

!

*Per germans hi
ha un descompte
del 15%

- Des de la temporada 2011/12, tots els jugadors/es estrenaran nous equipatges
per donar una bona imatge de club.
- Amb el preu de la quota d'aquesta temporada es donarà la nova samarreta i
pantalon vermells de joc.
Les noves equipacions integrals consten de:
NOM A LA SAMARRETA:
 Xandall (jaqueta i pantalon)
talla:
 Equip de joc (samarreta i pantalon)
 Samarreta reversible
núm.
 Samarreta d'escalfament i equip reserva
PER FER LES COMANDES

DELS EQUIPATGES, CALDRÀ
PASSAR PER LES OFICINES
Mèdic Esportiu degudament omplert, signat i segellat pel Metge col·legiat que
realitzi la revisió mèdica i serà vàlid per 2 anys fins a cadet (inclòs).
DEL CLUB

**Per altres formes de pagament, cal consultar-ho a les oficines del Club

