Escola de Futbol C. F. Navata

F
O

Matrícula Curs de Tecnificació

T
O
Dades del Jugador
Nom:

Cognoms:

Localitat Naixement:

Província:

Data Naixement:

DNI:

CatSalut:

Telèfons:

E-Mail:
Escola:

Activitats fora de l’escola:

Observacions Mèdiques:

Dades primer Tutor
Nom:

Cognoms:

Data Naixement:

DNI:

Adreça:

Localitat:

Codi Postal:

Província:

Telèfons:

Dades segon Tutor
Nom:

Cognoms:

Data Naixement:

DNI:

Adreça:

Localitat:

Codi Postal:

Província:

Telèfons:
Quota total del Curs (d’Octubre a Maig):
- Jugadors del Club ... 70,00.- €
El preu inclou 1 camiseta de l’Escola de Futbol
- Altres ....................... 85,00.- €
Forma de Pagament: Comptat
- No es considerarà formalitzada la Matricula fins que no s’hagi fet efectiu el pagament.
*** L’Escola de Futbol CF Navata es reserva el dret d’admissió ***

Navata, a _____ d’ _________________ de _______
Signatura del Pare, Mare o Tutor legal
“A l’efecte del que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, el jugador o en el seu cas el representant
legal consent que les dades personals (incloses les de salut) facilitades al club siguin incloses en un fitxer, així com al seu tractament
posterior per tal d’inscriure al jugador en les diferents competicions i activitats relacionades amb l’esport, pel desenvolupament diari de la
seva pràctica i per la prevenció i tractament de les possibles lesions que se’n ocasioni. El destinatari i responsable del fitxer és l’Escola
de Futbol CF Navata, amb domicili al Carrer Figueres 1, 17744 Navata (Girona), on el sol·licitant podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades. Així mateix, autoritza que les seves dades personals es puguin cedir a les
Entitats vinculades amb la pràctica esportiva en totes les seves branques i a la publicació de fotografies e imatges, en l’àmbit de la
pràctica esportiva, en tots els mitjans que el Club cregui convenients d’acord amb la seva activitat.”

