
Codi jugador

Categoria -

Nom:

DNI -

Adreça: Nº Pis: Porta:

Població:

Pare/Tutor

Mare/Tutora

Pagarem directament al club

Pagarem directament al club

Pagarem directament al club

Pagarem directament al club

e-mail:

1 jugador paga el 100% , el 2on. germà el 75% i si nomes s'entrena, el 50%

Dades econòmicas

obligatori

obligatori

Barri:

Correo electrònic: -Tel: fix/movil

Data solicitud:Nomes entrena

Data Naixement:

Cognoms:

Dades personals del Jugador

TEMPORADA 2021-2022

Inscripció Jugador Passeig del Prat, 2

Tel. 937760060 

AGRUPACIO ESPORTIVA PIERA

08784-Piera

Club de procedencia

info@aepiera.cat  http://www.aepiera.cat

Nº tarjeta sanitaria: Te germans al club

Tel. mòbil: e-mail:

Vull fer-me soci (30€ anuals)

Vull fer-me soci (30€ anuals)

Tel. mòbil:

Dades de contacte

Domiciliar els rebuts al compte bancari: ES…………………………………………………

DNI:

Fotocopia DNI (Jugadors nous o DNI renovat) Firma del Pare/Mare o tutor: (Per menors d'edat)

Fotocopia tarjeta sanitaria (jugadors nous)

Documentació 

A l'entrega d'aquesta sol.licitud: 40€ 

Mensual de 35€ entre els dies 1 i el 10 de octubre a juny (inclosos) 

Trimestral de 105€  entre els dies 1 i el 10 d'octubre, gener, i abril 

Dues vegades de 155€ entre els dies 1 i el 10  d'octubre i febrer

Una quota de 300 € a l'octubre

Ingressaré la quota al compte bancari  ES42 2100 0135 4802 0017 3305

Observacions: alèrgies o d'altres:

És obligatòria l'entrega dels dos fulls de la inscripció degudament signada. La segona fulla recull la normativa i el compliment de les lleis amb la cessió 

d'imatges i la llei de protecció de dades.



He llegit i entes la normativa i hem comprometo a cumplir-la i fer.la cumplir.

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR:

DNI:

No autoritzo la cessio d'imatges:

NORMATIVA I AUTORITZACIONS

d) Respectar els horaris establerts de recepció i visites i entrevistes programades pels directius, responsables d'equips

tècnics/entrenadors i coordinadors

b) Complir puntualment amb el pagament de les quotes establertes pel club i de forma específica les escollides per cada

un de vosaltres (forma de pagament i/o modalitat). El inclompliment de la mateixa comportarà la retirada cautelar de la

llicència i el jugador no podrá juga el següent partit, fins que no es regularitzi la situació amb el club. Als rebuts

bancaris retornats, es cobrarà l'import establert per la propia entitat.

Informació addicional: En compliment del que disposa la llei orgànica de protecció de dades de caràcter

personal 15/1999 s'informa que les dades personals podran ser incloses en un fitxer del qual n'es responsable

el club. Utilització d'imatge: en compliment de la legislació vigent, s'autoritza al Club a utilitzar les imatges

en les quals aparegui el jugador/a de forma individual o en grup preses durant entrenaments, partits oficials i/o

amistosos

c) Està totalment prohibida la tinença i per tant utilització de mòbils dins els vestuaris. La responsabilitat de

l'incompliment d'aquesta norma recaurà directament sobre els pares del nen/a

e) És obligatori tant per tècnics com per jugadors la vestimenta oficial del club, sobretot en els partits i actes oficials.

a) Farem prevalèixer des de l'Agrupació Esportiva Piera, el CODI ÈTIC com a normativa general vigent, prublicat tant a la

Federacio Catalana de Futbol com a la pàgina web del club http://www.aepiera.cat donat que en aquest codi hi estan

involucrats totes les persones que formen d'una manera directa o indirecte el món del futbol: jugadors, tècnics, pares,

directiva, col.legiats i la propia FCF. Referent a la normativa del club, involucra en especial atenció el Capitol Dotzè

d'aquest codi referent als deures i obligacions dels pares o tutors.  


