SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

ASSOCIATS ORDINARIS I JUGADORS Temporada 2017-2018
www.cbpalafolls.org / cbpalafolls@gmail.com / Tel. 646 20 10 94 /

CBPalafolls

1. DADES SOCI (pare/mare/tutor):
NOM I COGNOMS: _______________________________________________________DNI:____________________________
ADREÇA: ______________________________________________Nº: _____PIS: _____PORTA: ______CP:________________
POBLACIÓ: _____________________TELÈFON MÒBIL: _________________E-MAIL: __________________________________
A UN dels tutors del/s jugador/s menors d’edat li correspon l’estatus de SOCI FAMILIAR. Els drets i deures
corresponents a aquest estatus estan recollits al Capítol 2 dels Estatuts del Club disponibles per consulta a la web.
2. DADES JUGADOR:
NOM: _________________________COGNOMS:________________________________________DNI:____________________
DATA NAIXEMENT: _______________LLOC:__________________ESCOLA / INS:______________________________________
Nº TARGETA SANITÀRIA: ________________________________________REVISIÓ MÈDICA TEMPORADA 2016-2017: SI

NO

CAL ADJUNTAR FOTO DE CARNET I FOTOCÒPIA DE DNI I TARGETA SANITÀRIA EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ

3. DADES DE CONTACTE FAMILIARS (el pare/mare/tutor que NO és SOCI):
NOM I COGNOMS: _______________________________________________________________DNI:____________________
TELÈFON MÒBIL:________________________E-MAIL: __________________________________________________________
4. AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a omplir pel TUTOR ASSOCIAT I TITULAR DEL COMPTE)
Jo:_________________________________________________amb DNI________________________, com a representant
legal del Jugador/a______________________________________________________________________AUTORITZA al CLUB
BÀSQUET PALAFOLLS,

amb domicili social al Carrer Baix, s/n, de Palafolls, i CIF G59512277, per a que a partir de la data

present i amb caràcter indefinit, a girar en el número del compte corrent a baix especificat a la present autorització, els rebuts
corresponents a les quotes que es generin com a conseqüència de la participació en les diferents activitats del Club, i d’acord
amb el establert per la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.
Compte IBAN

E S

5. AUTORITZACIÓ DE LA IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de
13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta Directiva del Club demana el
consentiment als pares o tutors legals (en cas de menors) o al titular per a poder publicar la imatge (a les pròpies instal·lacions,
fulletons informatius, web, xarxes socials, etc.), on apareguin els jugadors o jugadores on aquests o aquestes siguin clarament
identificables.
NO autoritzo la publicació de la meva imatge o del menor representat
SI autoritzo la publicació de la meva imatge o del menor representat
6. LOPD
En virtut d’allò establert a la LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l’informem que les seves dades personals facilitades formaran
part d’un fitxer titularitat de CB Palafolls amb la finalitat de l’execució i desenvolupament de l’objecte d’aquesta inscripció i per
les activitats i funcions pròpies del Club. Així com per l’enviament per correu electrònic i/o qualsevol mitjà de comunicacions
relatives a les activitats del Club. De la mateixa manera, el/la titular accepta expressament que les dades facilitades puguin ser
cedides a les entitats públiques i/o privades (Federació, Clubs, etc.) amb la finalitat exclusiva de complir les obligacions i drets
específics emparats en aquesta relació i, en cas que procedís, per a la gestió de tot tipus d’activitats esportives. Pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carrer Baix, s/n - 08389 Palafolls.
7. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El soci i el jugador, sotasignats, són coneixedors de l’existència d’un Reglament de Règim Intern del club, que regula el
funcionament intern del club, i es comprometen a acceptar-lo. Aquest reglament el podeu trobar en la web del club
http://www.cbpalafolls.org, en l’opció REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

Data, ______ de ___________ de 2017.

Signatura SOCI:

Signatura JUGADOR:

DNI:

DNI:

Drets
Tots els membres del Club Bàsquet Palafolls queden obligats al respecte dels
següents drets:
1. Rebre un tracte respectuós de tots i cada un dels integrants del Club.
2. Rebre de l’entrenador tota la informació possible que sobre els seus fills pugui interessar-li (progrés esportiu, aprofitament, assistència, etc.
3. Rebre de la Junta Directiva informació sobre les normes d’organització de les
diverses competicions en les que participen els seus fills.
4. Animar i recolzar als equips del Club.
5. Presentar a la Junta Directiva aquelles al·legacions, peticions o denúncies
que cregui pertinents davant el que es consideri una lesió als seus drets o
del seu/s fill/s.

Deures
Els pares/mares/tutors dels esportistes del Club, com a tals, adquireixen una sèrie
d’obligacions per garantir el normal funcionament del Club, així com per contribuir a
aconseguir els objectius formatius del Club i al benestar esportiu del/s seu/s fill/s:
1. Aportar els documents o informacions que sobre els seus fills li siguin
sol·licitats en relació a dades personals, mèdiques, etc., relacionats amb
l’activitat esportiva.
2. Assistir a les reunions a les que siguin convocats per l’entrenador o altres
estaments del Club.
3. Respectar les dates d’inscripció a les activitats del Club.
4. Procurar que els seus fills assisteixin a tots els entrenaments i partits i altres
activitats “obligatòries” organitzades per l’equip o el Club.
5. Contribuir al bon manteniment de la indumentària esportiva dels seus fills,
en quant que contribueix de manera decisiva a la imatge del Club.
6. Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament
de la seva funció.
7. Evitar les crítiques i/o valoracions públiques sobre l’entrenador i els
jugadors, en especial, davant dels seus fills.
8. Mantenir en els partits una actitud correcta cap a tots els participants, sense
crear situacions ni mostrar actituds que puguin generar tensió o violència.
9. Abstenir-se de fer comentaris públics (molt especialment a les Xarxes
Socials) referits a persones i/o entitats relacionades amb el Club i les
competicions en les que aquest participa, que puguin resultar ofensives per
tercers i/o afectar a la imatge del Club.
10. Respectar i acatar les decisions de la Junta Directiva, Coordinador i els
entrenadors del Club.
11. Complir aquest Reglament i altres normatives del Club i vetllar perquè els
seus fills els compleixin.

