
  Z 
  FC Sant Celoni 

 
 

 

FC SANT CELONI 
 

 
JUGADOR/A: _____________________________ CATEGORIA : ________________ Any naixement: ________ 
 
 

Entregar entre  el 20 de maig i  el 14 de  juny amb 70 € en concepte de preinscripció  

 
 
 
 
DADES DEL JUGADOR/A 

 

Nom____________________ Cognoms___________________________________________________ 

DNI ___________________Data de naixement _________________ Club Procedència ________________  

Adreça__________________________________ Municipi ________________________ C.P___________ 

Telèfon ______________ e-mail ____________________________________    Germans al club ________ 

 

DADES DEL FAMILIAR O TUTOR LEGAL 
 

Nom___________________  Cognoms______________________________________________________ 

DNI ___________________ Data Naixement _______________ Relació amb el jugador ______________ 

Telèfon ______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

(1) QUOTA STANDARD TOTAL: 410 €  (2) QUOTA ESCOLA TOTAL: 240 € 

(Preinscripció 70 € - inclou quota soci)  (Preinscripció 70 € - inclou quota soci) 

(1ª Quota de 115 € del 01 al 05/09/19)    

(2ª Quota de 115 € del 01 al 05/10/19)   (1ª Quota de 85  € del 01 al 05/10/19)  

(3ª Quota de 110 € del 01 al 05/11/19)  (2ª Quota de 85 € del 01 al 05/11/19) 

 
*Als jugadors que tinguin germans al club se’ls descomptarà 50€ de l’últim pagament de la quota.  

 
    Pagament Quota Efectiu 
 
    Pagament Quota Domiciliació Bancaria   (Serà necessari justificant de número de compte) 

 

E S                             

 
AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL TITULAR DEL COMPTE 
 
 

En/Na Senyor/a                                                                       , com a titular del compte que manté amb vostès, autoritza carreguin 

fins nou avís els rebuts que seran presentats per la FUTBOL CLUB SANT CELONI a nom del jugador.  

              
 

 

 

   

 

• Els sota signants com a Pare/Mare/Tutor o jugador/a, declarem conèixer i acceptar el Reglament de Règim Intern del Club 
i que  el seu incompliment pot ser motiu d’exclusió del Club. 

• En cas de renúncia, de qualsevol tipus, per continuar formant part del nostre club durant la temporada en curs, NO es 
retornarà cap quota o pagament efectuat amb anterioritat. 

• Les despeses generades per impagament de rebuts domiciliats es cobraran al jugador/a.  

• La present preinscripció serà provisional i no garanteix la plaça definitiva per la temporada 2019/2020 (cas de que el club 
no pugui oferir una plaça definitiva al jugador/a, es tornarà l’import de la prescripció)  
 
 

A                             , el ___ de                de 2019                 

  

DOCUMENTACIÓ : Fotografia mida carnet, Fotocopia en color del DNI o llibre de família (només nous jugadors)  
 

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR 

SIGNATURA TITULAR DEL COMPTE 



  Z 
  FC Sant Celoni 

 
 

 

FC SANT CELONI 
 

AUTORITZACIÓ DADES CARÀCTER PERSONAL 
 

 

EL FUTBOL CLUB SANT CELONI posa en el seu coneixement que disposa d'un 
fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental 
general que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE 
DADES GENERAL D'ADMINISTRACIÓ del club. 
 
 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les 
dades amb l'única tasca de donar compliment als lícits objectius de FUTBOL CLUB 
SANT CELONI. 
 
 

Els destinataris de la informació són tots els departaments del club i ens associats 
en els que s'organitza la FUTBOL CLUB SANT CELONI, així com els estaments 
oficials que per llei demanin la cessió de les dades. 
 
 

La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la 
impossibilitat de ser atès pels nostres serveis. 
 
 

En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació en l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, 
mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de Juny. 
 
 

 
El responsable de la base de dades és la FUTBOL CLUB SANT CELONI. Per 
exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a la 
Secretaria del Club en horari de tarda, que es troba a les instal·lacions del camp de 
futbol municipal de Sant Celoni. 
 
 

Atenent aquestes informacions que ens estan donant i d'acord amb el que se'm 
proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a FUTBOL CLUB SANT 
CELONI per a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo en els formularis 
acompanyats, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i a la 
Directiva 46/95 de la CEE, limitant la meva autorització al compliment de les finalitats 
directament relacionades amb les funcions legítimes de FUTBOL CLUB SANT 
CELONI en el àmbits de la Institució, els seus departaments, col·laboradors i 
institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns 
necessaris per aconseguir el compliment del seus objectius. 
 
 

Signatura del familiar / tutor(a) 
 

 

 



  Z 
  FC Sant Celoni 

 
 

 

FC SANT CELONI 

 
 

 

Autorització d'ús d'imatges del jugador/a, publicació de dades de caràcter personal i 

material elaborat per FUTBOL CLUB SANT CELONI 
 
 
 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució 

espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a 

la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el president de FUTBOL CLUB SANT CELONI, 

demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies 

i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament identificables. 
 
 

Dades del jugador/a i del familiar o tutor(a)  

 

Nom i Cognoms del jugador/a 
 
 

_______________________________________________________ DNI__________________ 
 
 

Nom i Cognoms del familiar o tutor(a) legal del jugador/a 
 
 

_______________________________________________________ DNI__________________ 
 
 
 

Autoritzo: 
 

Que la imatge del meu fill pugui aparèixer en fotografies corresponents a partits de 

futbol, tornejos i diferents activitats complementaries organitzades per FUTBOL 

CLUB SANT CELONI i publicades en : 
 
 

• Pàgines web del club i xarxes socials 
 

• Filmacions destinades a difusió pública no comercial. 
 

• Fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu. 

• Presentacions digitals. 
 
 
 
 

Signatura del familiar / tutor(a) 
 

 

 

 



  Z 
  FC Sant Celoni 

 
 

 

FC SANT CELONI 

 
 
Nº SOCI: _________________ 
 

 
DADES DEL SOCI 
 

 

 

 

 

 

Nom___________________  Cognoms______________________________________________________ 

DNI ___________________  Data Naixement _______________  Es pare de jugadors del club? _______    

Nom del fill/a que juguen al club ____________________________ Categoria _______________________ 

Adreça ____________________________________    Municipi                                    CP ______________                                                                                                         

Telèfon ______________ e-mail ___________________________________________________________ 
 
 

 

Pagament Quota (Efectiu – inclosa a la prescripció) 
 
(1) QUOTA STANDARD TOTAL: 20 €   
 

 
AUTORITZACIÓ DADES CARÀCTER PERSONAL 

 

El FUTBOL CLUB SANT CELONI posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter 
personal, així com d'un arxiu documental general que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE DADES 
GENERAL D'ADMINISTRACIÓ del club. 
 
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l'única tasca de donar compliment 
als lícits objectius de FUTBOL CLUB SANT CELONI. 
 
Els destinataris de la informació són tots els departaments del club i ens associats en els que s'organitza la FUTBOL CLUB 
SANT CELONI, així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades.  
 
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès pels nostres serveis.  
 
En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la 
llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de Juny.  
 
El responsable de la base de dades és la FUTBOL CLUB SANT CELONI. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol 
aclariment, es pot dirigir per escrit a la Secretaria del Club en horari de tarda, que es troba a les instal·lacions del camp  de 
futbol municipal de Sant Celoni. 
 
Atenent aquestes informacions que ens estan donant i d'acord amb el que se'm proposa, CONSENTEIXO 
EXPRESSAMENT I AUTORITZO a FUTBOL CLUB SANT CELONI per a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo 
en els formularis acompanyats, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la 
CEE, limitant la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de 
FUTBOL CLUB SANT CELONI en el àmbits de la Institució, els seus departaments, col·laboradors i institucions annexes, 
així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per aconseguir el compliment del seus 
objectius. 
 
 

Signatura del Soci(a) 

 

 


