
Data:

Dades del jugador: Alta            Renovació

Cognoms: Nom:

Adreça: Població:

Telèfons: Data Neix:

E-Mail Nº Seg Social:

DNI:

Dades Pares /Tutors

Nom Pare/Tutor Data Neix:

Nom Mare/Tutor Data Neix:

DNI: E-mail:

DNI: Teléfons:

(1) Germans al club       

FORMA DE PAGAMENT:

COMPTAT:

TRANSFERENCIA BANCARIA: BANC SABADELL-ROSES  ES61.0081.0213.3100.0193.2596

Us facilitarem els fulls amb el codi per poder fer els plaços de pagaments dins la data indicada

DATES DE PAGAMENT: Fins 15 d'agost quota d'inscripció 100,00 € 

Resta amb 4 quotes entre els dies 1 i 10 dels mesos de setembre, octubre,

novembre i desembre.

***NO ES TORNARÀ CAP IMPORT DE LA QUOTA  UNA VEGADA INICIADA LA TEMPORADA***

AUTORITZACIÓ:

En compliment del que estableix el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, 

de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el que s’estableix a la Llei Orgànica

15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el CLUB FUTBOL BASE ROSES, demana

el consentiment en compliment del que estableix el dret a la pròpia imatge reconegut a l'article 18.1 de la Constitució 

i rgulat per la Llei 5/1982 per poder enregistrar fotografies o imatges on apareguin persones clarament indentificables, per a les 

en compliment del que estableix el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, 

poder enregistrar fotografies o imatges on apareguin persones clarament identificables, per a les publicacions electròniques 

 (Web) o escrites, sempre sense cap ànim de lucre, que el Club consideri adient.

Observacions:*

IMPORT QUOTA: 

JUVENIL: 320 € Del 2005    al    2006

CADET i INFANTIL: 320 € Del 2007    al    2010

ALEVI, BENJAMI, PRE-BENJAMI 320 € Del 2011    al    2016

FEMENI 260 €
ESCOLETA 190 € Del 2017   al    2018

El mes de juliol de dilluns a dissabte de 9:30 h. a 13 hores. 

El mes d'agost de dilluns a divendres de 9'30 h. a 13 hores.

La sola presentació del full no dona cap mena de dret pel sol·licitant, ni cap obligació per part del club.

Per tal que l'inscripció sigui efectiva, cal la resposta per part de l'entitat. 

Una vegada omplert, es pot enviar a: info@cfbaseroses.com

TELEFONS INFORMACIÓ: 628704695 647841840

Full d'inscripció  2022-23     

AL CAIXER MITJANÇANT CODI DE BARRES                     

Anys naixement:

Signatura

mailto:info@cfbaseroses.com

