FULL D’INSCRIPCIÓ
TEMPORADA 2016/17

Club Bàsquet Les Franqueses
Pavelló Poliesportiu Municipal – Zona esportiva Municipal s/n – 08520 Les Franqueses del Vallès
Tels. 93 846 70 83 – Fax 93 846 78 36 www.cblesfranqueses.com

DADES PERSONALS:
Nom i Cognoms: ____________________________________________________________________
Correu electrònic: ___________________________________________________________________
Data i lloc de naixement: ___________________________________ DNI: ______________________
Adreça:______________________________________________________ Població: _____________
Codi Postal:__________________ Telèfon:__________________________ Mòbil: _______________

DADES ESPORTIVES:
Categoria:
Sub-21

Sub-25

Sènior B

Caldrà adjuntar aquest full juntament amb; al coordinador:
· El resguard de pagament de la quota de reserva
· Fitxa federativa complimentada, signada
· Caldrà entregar el Full de Certificat Mèdic Esportiu en mà al començar la temporada.

La quota per la temporada 2016 - 2017 ha estat fixada en un total de 375€ per a tots els
jugadors/es de la categoria Junior, Sub-25 i Sènior B del Club. Per poder jugar serà imprescindible
haver pagat la quota abans de l’inici de la competició.
La quota no inclou:
- Xandall del Club
- Revisió Mèdica
- Roba de joc (Samarretes i Pantaló)
La quota inclou
- Assegurança mèdica
- Llicència federativa de jugador
- Competició i arbitratges
- Pagaments d’entrenadors

Ingrés de quotes:
Quota de reserva

Import
200 €

Data
30.06.2016

2ª Quota

175 €

05.09.2016

Núm. de compte: IBAN ES62 0186 1001 91 0508368161 Banco Mediolanum .
Concepte: NOM DEL JUGADOR i CATEGORIA

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals recollides en aquest document s'inclouran en un
fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CB LES FRANQUESES, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser client. Pot exercir els seus drets d'accés,
cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a:
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, S/N. 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS – BARCELONA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per
enviar-li aquella informació de caràcter promocional i publicitària que considerem que pugui ser del seu interès a fi de fidelitzar la relació entre ambdues parts.

REGLAMENT INTERN
TEMPORADA 16/17
Club Bàsquet Les Franqueses

Com a jugador/a del C. B. LES FRANQUESES, accepto i corroboro ser coneixedor del reglament intern
d’aquest club, i els seus diferents drets i obligacions:
DRETS:
1. Participar i respectar l’activitat que ofereix el C. B. LES FRANQUESES, així com de les
instal·lacions necessàries pel desenvolupament d’aquesta activitat.
2. Disposar de l’assegurança mèdica que el C. B. LES FRANQUESES contracta per a cada activitat.
3. Disposar de l’equipació que el C. B. LES FRANQUESES posa a disposició de tots els seus
jugadors, a l’iniciar l’activitat.
4. Gaudir dels importants descomptes que el Complex Esportiu Municipal i ofereix a tots els jugadors
federats del Club.
5. Participar en l’activitat federada en representació del C. B. LES FRANQUESES.
OBLIGACIONS:
1. El Jugador/a abonarà el pagament de les quotes que el C. B. LES FRANQUESES estableix per la
pràctica de l’activitat esportiva, en els imports i venciments establerts, sabent les conseqüències que
tindrà no fer-ho així.
2. Qualsevol sanció que s’imposi al jugador/a haurà de ser abonat per la pròpia persona.
3. Quan un mal ús del material i/o de les instal·lacions origini qualsevol tipus de dany, la persona
responsable haurà d’abonar el import de la seva reparació.
4. El jugador evitarà qualsevol actitud de menyspreu, falta de respecte, i/o indisciplina envers
companys, entrenadors, rivals, àrbitres, directius i altre personal del Pavelló.
5. El jugador col·laborarà en la venda de la loteria de l’entitat C. B. LES FRANQUESES (es quedarà el
donatiu del talonari que ha de vendre obligatòriament).
6. El jugador procurarà, amb el seu comportament, mantenir la bona imatge del C. B. LES
FRANQUESES, allà on es desplaci representant-lo.
Davant de la manca de compliment de qualsevol d’aquestes obligacions, la Junta Directiva es reserva el dret de prendre
les decisions que consideri oportunes sobre les persones involucrades.
El sota signant manifesta:
Declaro no estar vinculat a cap altre club i al corrent de pagament de les antigues quotes, tant del CB LES
FRANQUESES com de qualsevol altre club de bàsquet, en el moment de formalitzar aquesta inscripció, i si no és així
soc JO qui se’n farà responsable.
Declaro ser coneixedor del reglament intern del club.
Autoritzo que la meva imatge o la del meu representat, pugui aparèixer en imatges corresponents a activitats esportives,
socials i culturals complementàries a la pràctica esportiva organitzades pel CB LES FRANQUESES així com a
publicacions, a la pàgina web del Club, exposicions, panells de fires i/o qualsevol altre mitjà de difusió que faci
referència a les activitats d’aquest club. El representant legal reconeix d’altra banda que ell o el menor no està vinculat a
cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seva imatge o del seu nom. Aquesta autorització s’entén atorgada per
durada indefinida a no ser que l’interessat la revoqui expressament i als efectes esmentats, signo el present document
d’autorització.

Signatura Jugador

Signatura (pare, mare o tutor del menor)

Nom i Cognoms:
________________________________
DNI : __________________

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals recollides en aquest document s'inclouran en un
fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CB LES FRANQUESES, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser client. Pot exercir els seus drets d'accés,
cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a:
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, S/N. 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS – BARCELONA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per
enviar-li aquella informació de caràcter promocional i publicitària que considerem que pugui ser del seu interès a fi de fidelitzar la relació entre ambdues parts.

