BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ 2016-17
CATEGORÍA ____________________

NOM JUGADOR ____________________________________________________
DATA NAIXEMENT _____________________
ADREÇA _____________________________________

Nº________

POBLACIÓ ___________________________________

CP _________

TELÈFON __________________

MÒBIL ________________

E-MAIL ______________________________________

TALLA EQUIPATGE ____________

DNI __________________________

Nº S S ______________________________

SIGNATURA JUGADOR

PIS _______ PORTA _______

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR

ENTITAT BANCARIA _______________________________________
OFICINA

_______________________

ELS PREGUE QUE ATENGUEN AMB CÁRREC AL MEU COMPTE ELS REBUTS QUE ELS PRESENTARÁ EL C.B. MARCELINA

COMPTE CLIENT
ENTITAT

OFICINA

DC

Nº COMPTE

TITULAR EN/NA __________________________________________________
D.N.I.: ________________________________
SIGNATURA DEL TITULAR:

EN/NA
COM A JUGADOR(MAJOR D’EDAT)/TUTOR
MANIFESTE EL MEU CONSENTIMENT PER A LA PRESA I DIFUSIÓ PÚBLICA D’IMATGES (WEB, XÀRCIES
SOCIALS,
COMUNICATS
DE
RESULTATS
I
NOTÍCIES
ESPORTIVES
I
SOCIALS)
MEUES/DE................................................................................................ COM A JUGADOR DEL CB MARCELINA,
SEMPRE QUE TINGUEN UNA FINALITAT LIMITADA A LA MOSTRA D’ESDEVENIMENTS RELACIONATS
AMB L’ACTIVITAT ESPORTIVA I SOCIAL DEL CLUB.
SIGNATURA JUGADOR/TUTOR

OBSERVACIONS

INSCRIPCIONS TEMPORADA 2016/17
Inscripcions:
Del 29 d’agost fins el 15 de setembre.

Duració de la temporada:
Del 15 de setembre fins el 15 de juny

Condicions econòmiques:
- Inscripció:
- 3 Quotes trimestrals:

40 euros (a cobrar en el moment de la inscripció)
90 euros per trimestre.
(45 euros per a la categoria pre-benjami. Babys no en paguen)
(45 euros per al 2n fill i següents) (*)
(*) Sempre que el 2n fill i següents juguen als jocs esportius.
Dates de pagament
* 1ª quota - de l’1 al 15 d’octubre
* 2ª quota - de l’1 al 15 de gener
* 3ª quota - de l’1 al 15 d’abril
Documentació a aportar en el moment de la inscripció::





Full d’inscripció signat.
Fotografia tamany carnet (original, no fotocòpia).
Dues fotocòpies del D.N.I. (una del pare/mare i una altra del jugador).
Fotocòpia del Document de la Seguretat Social.

Loteria
Al llarg del mes d’Octubre el club farà entrega de la loteria de Nadal, a cada component del nostre club.
La quantitat acordada es descomptarà del compte bancari de l’1 al 12 de Novembre.
Esta temporada, i vista la difícil situació econòmica, segurament ens vorem obligats de nou a fer un altra Loteria i potser
una actuació a la Casa de la Cultura de la què caldrà vendre 4 entrades per família.
Baixes:
La permanència en el Club es voluntària, i per aquest motiu qualsevol component podrà demanar la baixa si ho considerà
oportú, però amb els requisits següents:
a) No es tornarà per part del Club cap quota abonada.
b) El jugador abans d’abandonar el Club tornarà tot el material que li haja segut entregat i que siga propietat del club.
c) En cas de demanar la reincorporació haurà d’abonar altra vegada la quota d’inscripció.
Impagats:
El no pagar la quota en el seu moment genera una sèrie d’actes negatius dels quals el Club no es pot fer responsable i que
tindran les conseqüències corresponents per el seu autor:
1) Al rebut tornat se li carregarà una despesa addicional de 10€, ja què açò comporta unes despeses bancàries que
no les podem carregar sobre els demes components.
2) Mentrestant no estiguen al dia, el Club es reserva la potestat d’apartar al jugador/ora del seu equip.
Les sancions econòmiques per mal comportament, les pagarà el jugador sancionat, i haurà d’anar a la Federació
Valenciana a recollir la llicencia retirada, previ pagament de la quantitat fixada per aquesta

