BÀSQUET CLUB TORROELLA
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2014-2015
Nom i cognoms del/de la jugador/a:..............................................................................................
Data de naixement:.......................DNI..........................N. Targeta sanitària.............................
Adreça:..........................................................................................Telèfon fix...................................
Mòbil:.....................................Adreça de correu electrònic...........................................................
Població:........................................................................................Codi Postal:...................................
 ELS/LES JUGADORS/ES QUE TINGUIN UN/A GERMÀ/NA MÉS GRAN
JUGANT AL BÀSQUET CLUB TORROELLA GAUDIRAN D'UN DESCOMPTE
D'UN 25% DEL TOTAL DE LA QUOTA DEL GERMÀ PETIT; SI ÉS EL VOSTRE
CAS, MARQUEU AQUESTA CASELLA:

Jo, …........................................................................................ amb DNI.............................................
autoritzo el BÀSQUET CLUB TORROELLA a cobrar la quota (encercleu l'opció
desitjada) en UN SOL PAGAMENT/EN DOS PAGAMENTS (1r pagament setembre i
2n pagament al febrer) Ley de Servicios y Pagos 16/2009 y la nueva normativa SEPA
( Reglamento UE 260/2012), a la següent domiciliació bancària:
Banc o Caixa i població:......................................................................................................................
N. CC (IBAN) : / / / / / - / / / / / - / / / / / - / / / - / / / / / / / / / / /

Aquest any, les revisions mèdiques aniran a càrrec dels jugadors. Nómes l’hauran de
fer els jugadors nous i els dels equips a partir de júnior ( Nascuts el 1997 i
posteriors)
Signatur
 DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: DIVENDRES, 27 DE JUNY, A L'OFICINA

DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.
 PENSEU A COMPLIMENTAR, TAMBÉ, EL REVERS D'AQUEST FULL.

El/la sotasignat/a manifesta la intenció d'inscriure’s com a jugador/a del BÀSQUET
CLUB TORROELLA i, com a tal, serà respectat i respectarà en tot moment les normes
de conducta del Reglament de Règim Interior del Club.
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a:......................................................................................
DNI...................................................................Telèfon.......................................................................
Telèfon en cas d'emergència...........................................................................................................
El/la sotasignat/a, com a pare/mare o tutor/a del/de la jugador/a es compromet a
respectar i fer respectar el Reglament de Règim Intern del Club, així com autoritza la
difusió de la imatge del/de la jugador/a en fotografies o a la pàgina web del Club.
Signatura pare/mare o tutor/a

Signatura jugador/a

Jo,........................................................................................amb DNI..................................................
com a pare/mare o tutor/a del/de la jugador/a ….....................................................................
l'autoritzo a anar en el vehicle de l'entrenador o d'algun/a pare/mare acompanyant
per als desplaçaments dels partits que es portin a terme la temporada 2014-2015 amb
el B.C. TORROELLA.

Signatura

