INSCRIPCIÓ TECNIFICACIÓ ALWAYSOCCER BARCELONA
Temp 2014 -2015

Lloc:

____ Les Franqueses ____ Bigues

___ Terrassa

Data d’inici: ___________________
Modalitat:

____ Tecnificació jugadors

____ Tecnificació porters

Dia: (escollir entre)
___ Dilluns de 17’30 a 19’30 ( Bigues · Terrassa · Inefc Barcelona)
___ Dimarts de 17’30 a 19’30 ( Les Franqueses (Corró d’Amunt · Terrassa)

Dades de l’alumne
Nom: ________________________

Cognom: ______________________________

Data de naixement: _____________

Nif:

Telèfons de contacte: ________________________/
Email:
Club on juga:

______________________________
_______________________________

_________________________________________________________
_______________________Categoria: ________________________________

Talla de roba:

__ XS __ S

__ M

Pateixes Alguna malaltia o al·lèrgia? ______

__ L

__ XL __ XXL (Només nous jugadors)

Observacions: ________________________________

____________________________________________________________________________

Matricula: 50 euros (Només per inscripcions noves. Inclou la roba d’entrenament)
Preu: 45 euros / mes
Preu: 40 euros / mes (En cas de ser d’alguna entitat col·laboradora; CE Bigues, Franqueses CF, Llerona CF)
Forma de pagament
Mensual (La quota s’abonarà en afectiu, el primer dilluns o dimarts de mes, a les mateixes instal·lacions de
la tecnificació)

Domiciliació bancària: (cal omplir el full d’autorització.)* les despeses de la domiciliació seran carregats
amb la quota.)

Autorització
Jo, ______________________________ amb DNI nº____________________ en qualitat de pare,
mare o tutor legal, autoritzo a l’empresa Alwaysoccer Barcelona a què en cas d'accident o lesió,
proporcionin al meu fill/a l'assistència mèdica / sanitària necessària. I autoritzo al meu fill/a a
participar en totes les activitats organitzades per Alwaysoccer Barcelona.
Declaro que el meu fill/a és posseïdor del certificat mèdic que el capacita mental i físicament per la
pràctica de l'esport

Firma

Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'interessat, podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a les dades personals que consten en els aquests fitxers.
Autoritzo a l'empresa Alwaysoccer Barcelona a utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial http//www.alwaysoccer.com, revista o un altre mitjà de publicitat que
l'empresa consideri adequats, sense que impliqui un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat. La cessió d'aquestes imatges inclourà tots els drets de reproducció,
transformació, distribució i comunicació publica de l’enregistrament o imatges captades durant els entrenaments, campus o altres activitats que realitza l'empresa Alwaysoccer Barcelona.
Autoritzo a fer ús dels drets d’imatge i/o vídeo del meu fill per l’ús comercial específic d’Alwaysoccer Barcelona i promoure les seves activitats.

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE PAGAMENT DE REBUTS

EN/NA:............................................................. amb número D.N.I.: ………………...................
pare, mare o tutor de l’alumne/a .................................................. ............................................
havent formalitzat la matrícula al centre de tecnificació de l’AE Alwaysoccer Barcelona
per al curs 2014 /2015, autoritza la domiciliació bancària pel pagament dels rebuts a l’Entitat
Bancària, i número de compte corrent que s’adjunten.

•

Adjuntar còpia del primer full del compte corrent.

Signatura del Titular
D.N.I.
Data:

