* Omplir el contracte amb majúscula

CONTRACTE JUGADOR/A - TEMPORADA 2019/2020
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL:

EL SOTASIGNANT, EN/NA
NIF SOCI :
ADREÇA:
C.P. I POBLACIÓ:
MÒBIL 2:

DATA NAIX.

CODI *(club)
MÒBIL 1:

E-MAIL (majúscula):

DADES DEL FILL (o del jugador en cas de ser major d’edat):

COGNOMS I NOM
N.I.F. JUG.:
ESCOLA / INSTITUT:
E-MAIL JUGADOR :

EQUIP
CODI *(CLUB)

DATA NAIX.

CURS:
MÒBIL

Com a jugador del Club Bàsquet Adepaf Figueres per a la Temporada 2019/2020 comunico:
Primer. Em dono per assabentat que hauré de retribuir al club els drets de participació i formació per tota la
temporada, i els pagaré repartits en DEU QUOTES mensuals de 49,82€ cadascuna.
Segon. Em dono per assabentat de l’obligació d’estar al corrent de pagament de les quotes mensuals. En el
cas que el soci/jugador degui tres quotes mensuals, el club es reserva la possibilitat d’apartar el jugador de
l’equip fins que liquidi el deute pendent.
Tercer. Em dono per assabentat que el Club em girarà el primer rebut corresponent a la QUOTA ANUAL de soci
(45€) durant el mes d’agost de l’any en curs, i de l’obligació d’estar al corrent de pagament. En cas contrari,
el jugador no serà inscrit a la FCBQ i no podrà iniciar la competició esportiva amb la resta de l’equip.
Quart. Em dono per assabentat que com a mínim hauré d’abonar les despeses federatives de la tramitació de
la meva fitxa, més totes les comandes de material que hagi fet, quan el jugador/a plegui abans del final de la
temporada.
Quart. Tinc coneixement o m’assabentaré del Reglament de Regim Intern (RRI) i del Reglament Disciplinari
disposat en uns textos legals juntament amb els Estatuts del Club.
Cinquè. L’equipació esportiva obligatòria per a la temporada 19/20 serà: la samarreta i pantalons de joc, i de
la samarreta d’escalfament, samarreta d’entrenament i el bidó d’aigua personalitzat.
Sisè. Em dono per assabentat que en començar la Temporada oficial de competicions, l’interessa’t/da estarà
federat/da i assegurat/da pel Club per a la pràctica del bàsquet en una Mutualitat Esportiva.
Setè. Cedeixo al Club, per a la seva explotació comercial, si cal, els drets d’imatge en tot allò relacionat amb
el Club i la pràctica del bàsquet.
Vuitè. Em dono per assabentat que qualsevol projecte, acció, promoció, recaptació, etc. relacionada amb
l’equip al qual pertany l’interessa’t haurà de comptar amb el vist-i-plau del Club.
Novè. Autoritzo al C.B. Adepaf Figueres a enregistrar les dades de caràcter personal que figuren en el present
escrit, les quals seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, i podré accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació mitjançant escrit al
Club.
Desè. Autoritzo com a pare/mare/tutor legal i amb la finalitat de donar compliment a l’establert per les lleis de
transport de viatgers i demés disposicions vigents establertes a l’efecte, al meu fill/a a fer, si és necessari, els
desplaçaments pels entrenaments i partits de la present temporada 19/20, en vehicles d’altres pares o de
persones relacionades amb el Club.
Onzè. Estic interessat/da en comprar:

ANUARI CB ADEPAF 2019

LOTERIA GROSSA DE NADAL

Dotzè. Em comprometo al pagament de tots els rebuts del C.B. Adepaf Figueres en la domiciliació bancària:

IBAN ( 24 dígits)
Manifesto que:

□ Si sóc soci del Club □ No sóc soci del Club. D’acord amb el RRI demano l’alta a nom de:

(pare/mare/jugador/a)_________________________________________________________________
La quota de soci es de 45€/any (Pagament pel Banc a principis de Setembre 2019)

Figueres, a ______ de _______________ de 2019.

Signatura del pare/mare/tutor

Signatura del soci/jugador

Cal enviar el contracte omplert i signat, la llicència FCBQ del jugador/a, el certificat metge i
una fotografia mida carnet per correu electrònic a: dtecnic@adepaf.cat

