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FULL D’INSCRIPCIÓ 2019/2020 
Els camps marcats amb (*) són obligatoris 

�

�

�

�

  

Dades del jugador o jugadora DATA DE NAIXEMENENT (*) .................................... 

Nom (*) Cognoms (*)

DNI (*) CATSALUT (*)

Adreça (*)

Població (*)                                        CP (*)

Tel. del Jugador/a

Correu electrònic

Dades del pare, mare i/o tutor (Titular del carnet de Soci:                                                  )

PARE / TUTOR MARE / TUTOR

Nom (*)

Cognoms(*)

DNI (*)

Data Naixement 

Telèfon Pare(*)

Activitat 

Empresa

Correo Electrònic

Dom. Bancària IBAN ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _      

Dades Esportives  

Posicions Principals Posicions Alternatives Lateralidad Talles 

   Peu:  

   Samarreta:  

   Pantaló:  

     

Equip on jugarà (categoria i lletra) (Espai a emplenar pel Club)



 

Autorització drets d’imatges 

El CF Montmeló UE, d’acord amb el Reglament General Europeu 2016/679 (RGPD) , sol·licita 
consentiment mitjançant aquest escrit a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges  
individuals o en grup d'en/na ................................................................................. a través de 
qualsevol mitjà de comunicació de la entitat, amb la finalitat de mantenir informat als seguidors 
del Club. 

Autoritzo           SI            NO 

 

Nom Pare / Mare o Tutor ............................................................ 

Signatura 

 

 

 

Jo, ...................................................................................amb DNI ................................. 
com a pare / mare / tutor de ..............................................................................., entenc i 
accepto les normes del Funcionament Esportiu 2019 

 

Signatura 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Per tal de poder tramitar la fitxa, és imprescindible que ens facilitin: 
 - 1 fotografia del jugador mida carnet. 
 - Original del DNI i targeta CAT SALUT 

- Comprovant de pagament de 1era quota, no és farà cap tràmit de fitxa sense 
aquest document  

 

 

 

En compliment de la obligació d'informació general continguda a l'article 10 de la Llei 34/2002, 
de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, us informem que les dades 
personals que ens faciliteu en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i 
passaran a formar part d'un arxiu propietat del CF Montmeló UE, entitat sense ànim de lucre de 
l'àmbit esportiu, per a la gestió administrativa i de socis.  

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades adreçant un 
escrit signat per la persona interessada i acompanyat de fotocòpia del DNI o document 
acreditatiu de la identitat a CF Montmeló UE, C/ Folch i Torres, 4, CP 08160 Montmeló 
(Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l'adreça info@cfmontmeloue.cat 


