
Durant tota la temporada, es faran fotografies de les activitats per ser utilitzades a documentació, web o altres. En el cas que
els/les inscrits/es, tinguin interès en preservar la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat

personal i familiar i a la pròpia imatge), us demanem que ho comuniqueu per escrit a l'organització.

FULL D ' INSCRIPCIÓ
Temporada 2019-2020

DADES DEL JUGADOR
NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

MÒBIL:

C. POSTAL:

DATA NAIXEMENT:

CORREU-E:

 

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

MÒBIL:

C. POSTAL:

DATA NAIXEMENT:

CORREU-E:

NIF:

DADES DEL TUTOR

COMENTARIS I/O OBSERVACIONS QUE CONSIDEREU QUE HEM DE SABER:
 

Signatura del pare/mare/tutor/a
de de 2019

Les quotes per a tota la temporada seran les següents:

La quota inclou dues samarretes, uns pantalons de joc, samarreta d'escalfament i un peto reversible d'entrenament.
 La quota de soci és anual i obligatòria, està inclosa a la quota de la temporada en curs. 
En cas de famílies amb més d'una inscripció es descomptaran 10€ a la segona i posteriors quotes.

PAGAMENT
La quota anual la podeu fer efectiva en dues meitats, la primera en el moment de fer la inscripció com a data límit el 20 de
setembre 2019 i la segona abans del 31 de desembre de 2019, indicant sempre el nom del inscrit, i si és el primer o segon
pagament.
Insistim en la importància de fer els pagaments dins els terminis establerts, per tal de no perjudicar el bon funcionament de

l’escola i poder fer el tràmit de les llicències i la comanda de les noves equipacions

Si aquests  terminis  no es compleixen, l’inscrit serà exclòs de l’escola fins que es faci efectiu el pagament.
El compte es de Caixabank, ES93 2100 0669 2101 0032 7220,  i el codi d’entitat 0519335. Podeu fer transferència o fer servir el
codi de barres adjunt, per fer l’ingrés als seus caixers.
 
 
 
 
No oblideu adjuntar el resguard del ingrés, fotocopia de la targeta sanitària,  fotocòpia del DNI de l’inscrit i del tutor (menors de
18 anys), en el moment de presentar la inscripció, en el cas de nous inscrits.
Les inscripcions es realitzaran a través del la pàgina web del club  http://basquetmorell.cat/ o mitjançant aquest imprès.
 
Per qualsevol dubte podeu trucar al 696 105 256 (Jordi Ferré) o be per correu electrònic a coordinacio@basquetmorell.cat.


