VINE A JUGAR A FUTBOL
ESCOLA DE FUTBOL BASE DEL CF MONTBLANC
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020-2021
( Del 29 de juny al 31 d'agost del 2020)
PREUS
QUOTA SOCI (*)
QUOTES TRIMESTRALS

14/09/2020

50,00 €

14/09/2020

130,00 €

10/12/2020

130,00 €

10/03/2021

130,00 €

(*) UN DELS DOS PARES

DADES A CUMPLIMENTAR
COGNOMS JUGADOR
NOM JUGADOR
DATA NAIXEMENT

D.N.I.

ADREÇA
POBLACIÓ

C.P.

MÒBIL

MÒBIL 2

TELF. FIXE
E-MAIL JUGADOR
GERMÀ AL CLUB?
NOM I COGNOMS SOCI
TEL. MÒBIL SOCI
TEL. FIXE SOCI

FIRMA:

E-MAIL SOCI
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del que disposa el Reglament 2019/679 (UE) general de protecció de dades /Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre publicada al BOE nº 294 del 6 de desembre de 2018.
Es posa en el seu coneixement que les dades seràn tractades informàticament pel C.F.Montblanc, en l'exercici de les competències que li han sigut atribuïdes.
L'interessat podrà exercitar en qualsevol moment els drets d'accès, rectificació, cancel.lació o oposició en els termes que preveu l'esmentada llei.
Et fem coneixedor que les teves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estàn incorporades en un fitxer responsabilitat del CF Montblanc.
La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació i informar-te dels nostres serveis. Aquestes dades no seran trameses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accès,
testificació, cancel.lació o oposició, pot dirigir-se a: CF Montblanc. Camp Municipal d'esports Josep Gomis, 43400 Montblanc (Tarragona) o enviar un e-mail a secretaricfm@gmail.com

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT:
Autoritzeu al CF Montblanc a que el vostre fill/llaa pugui fer desplaçaments a alatres camps, per disputar els partis o amistosos que marqui el calendari. En cas que no pogueu portar
el vostre fill/a autoritzeu que un altre pare, entrenador o personal vinculat al CF Montblanc el porti sense poder efectuar cap mena de reclamació per cap concepte.
Com ja sabran, la Unió Europea ha establert mitjançant el reglament UE 260/2012, la zona única de pagament en euros (SEPA).
Aquesta operativa requereix que disposem de les dades bancàries IBAN i BIC dels nostres socis i participants per les ordres de

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA SEPA

NIF. DEUTOR:
NOM DEUTOR:
ADREÇA:
POBLACIÓ
CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON:
SOCI

SI

NIF. CREDITOR:
NOM CREDITOR:
ADREÇA:
POBLACIÓ:

G-43.454.925
C.F.MONTBLANC
C/JOAN AMADES S/N
43400 MONTBLANC - TARRAGONA

NO

IBAN - C/C

LOCALITAT:

FIRMA:

DATA:

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar al seu
compte i a l'entitat per a efectuar els càrrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està
legitimat al reemborssament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.

