informaciONS I NORMATIVES temporada 2017-18
INFORMACIÓ INSCRIPCIONS
• La inscripció de la renovació per a la propera temporada s’haurà de dur a terme
abans del 15 de juliol.
• Les noves inscripcions en funció de la disponibilitat de places a partir del 20 de juny.
• La signatura de la inscripció implica l’acceptació de la normativa que segueix.
• Inscripcions per correu electrònic: club@futsalmataro.cat

HORARI D’INSCRIPCIONS AL PAVELLÓ
• Tardes de dilluns a divendres de 16h a 20h.

NORMATIVA GENERAL
És necessari venir equipat amb la roba oficial del CE Futsal Mataró:
• Roba d’entrenament del Club el dia de l’activitat.
• Roba oficial de competició el dia de partit.
En cas de donar-se de baixa de l’activitat, serà imprescindible omplir la butlleta que la
farà efectiva abans del dia 20 del mes anterior.
Els rebuts domiciliats que vinguin retornats tindran una despesa de cinc euros en
concepte de comissió per devolució que anirà a càrrec del titular del rebut.
El desplaçament dels jugadors a les competicions són responsabilitat de les famílies.

AUTORITZACIONS

> En/na
amb DNI
autoritzo al meu fill/a a inscriure’s al CE Futsal Mataró i accepto el Reglament Intern que regeix el club.
> Si el meu fill/a és reclamat per un altre club ho posaré en coneixement de l’entitat no podent
anar a entrenar sense previ permís del CE Futsal Mataró.
> Dono el meu consentiment a que el meu fill/a faci els desplaçaments necessaris amb el Club
sota la meva responsabilitat, ja sigui en vehicle col·lectiu com en vehicles particulars propi,
d’entrenadors o d’altres pares.
> Dono el meu consentiment a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en els mitjans de
difusió del club, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 i regulat per
la Llei Orgànica 1/1982.
En compliment de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (llei 15/1999), el club li comunica
que les dades personals que li demanem quedaran incorporades a un fitxer que té com a finalitat la gestió
econòmica i/o esportiva del club. Queda igualment informat de la possibilitat d’executar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals a club@futsalmataro.cat

inscripcions temporada

2017/2018
www.futsalmataro.cat
club@futsalmataro.cat
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Mataró,

de
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Signatura

Facebook: ClubEsportiuFutsalMataro |

Twitter: @Futsal_Mataro

butlleta d’inscripció jugador/a

informació d’activitats
> Les activitats es desenvoluparan des del dia 29
d’agost fins el 21 de Juny.

> S’avisarà oportunament dels períodes de
Nadal i Setmana Santa.

> Els entrenaments es duran a terme de dilluns a
divendres i els partits de competició tindran lloc
els dissabtes i/o diumenges.

> Els equips del club inscrits a les diferents
competicions organitzades per la Federació
Catalana s’hauran de desplaçar pels diferents indrets de la geografia catalana.

2017

INSCRIPCIÓ
SOCI

Ago

Set

Data de naixement

DNI

Targeta Sanitària

Talla Roba

2018
Oct

Nov

Dec

Gen

Feb

Mar

Abr

Telèfon de contacte

Data naixement

Nom i cognoms mare

FCF

50€
o
59€

50€
o
59€

50€
o
59€

50€
o
59€

50€
o
59€

50€
o
59€

Correu electrònic

DNI

50€
o
59€

Fitxa Federativa i Portal Federat

415€

415€

415€

495€

495€

495€

o

Telèfon

Web Uhlsport

50€
o
59€

MENSUAL

Correu electrònic

Correu electrònic

DNI

111€

Pantaló
CP

Juny

50€

o

Localitat

Nom i cognoms pare
Mai

Categoria

Samarreta
Adreça (carrer, número, pis)

Inscripció

ROBA

ANUAL

Cognoms

Escola

QUOTES TEMPORADA base 2017-18
Jul

Nom

o

+ despeses FCF

1x
Soci

1x
Roba

8x
Mensualitat
(1er fill)

8x
Mensualitat
(2on fill)

8x
Mensualitat
(3er fill)

Anualitat
(1er fill)

Anualitat
(2on fill)

Anualitat
(3er fill)

Prebenjamí,
Benjamí i Aleví

50€

111€

50€

46€

28€

415€

340€

175€

Infantil, Cadet
i Juvenil

50€

111€

59€

55€

28€

495€

415€

175€

*Nota: Els pares hauran de pagar la fitxa federativa i el portal del federat abans del primer entrenament per tal de garantir
l’assegurança mèdica i d’accidents de l’esportista.

AQUESTES quotes INCLOUEN

quotes socis

> La quota de material serà de 111 euros, inclou:
Pantaló, samarreta i mitgetes de joc, 1 samarreta segona
equipació, 2-3 samarretes d’entrenament, polo de passeig, 1 xandall.

La quota anual de soci serà de 50 Euros que es
domiciliarà durant el mes de Juliol. Aquest carnet de
soci serà transferible per a que el pugueu gaudir tota
la família.
Gaudiràs de les avantatges que ofereix el “Comerç
Vermell”. Veu i vot a l’assemblea anual del club i un
tracte preferencial en totes les activitats que es realitzin des de l’entitat. (Campus, Clinics, Partits LNFS).

> Si el pagament es realitza a principi de temporada i en
una sola quota anual, gaudireu d’un estalvi de 25 euros.

Telèfon

OBSERVACIONS: indiqueu qualsevol informació que considereu rellevant que el club conegui (malalties, al·lergies, dietes, etc.)

Tram d’edat

> Quota de soci familiar: 50 euros.

Data naixement

Escollir el més en el que fer el pagament anual:
Juliol

Agost

Setembre

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom de l’entitat bancària

IBAN

Nom del titular del compte
ES

Autoritzo a l’entitat bancària especificada aqui sobre a carregar al meu compte els rebuts emesos pel Club Esportiu Futsal Mataró

Mataró ________ de____________del 2017

Signatura del titular del compte

