PRE-INSCRIPCIÓ
TEMPORADA 2018-2019
Aprofita els descomptes si et pre-inscrius ARA!!!!!!!
PREUS:
Quota soci*

Quotes trimestrals (inscripció juliol)

Quotes trimestrals (inscripció setembre)

50,00 €
Fins 15 juliol
Desembre
Març

100,00 €
100,00 €
100,00 €

Setembre
Desembre
Març

125,00 €
125,00 €
125,00 €

* Un dels dos pares
DADES A CUMPLIMENTAR
COGNOMS
NOM
DATA NAIXEMENT
D.N.I.
ADREÇA
POBLACIÓ
C.P.
MÒBIL JUGADOR/A
MÒBIL 2
TELF FIXE
EMAIL JUGADOR/A
GERMÀ AL CLUB ?
NOM I COGNOMS SOCI/A*
TEL MÒBIL SOCI/A
TEL FIX SOCI/A
EMAIL SOCI/A
Nº COMPTE BANCARI
FIRMA

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre – BOE 14-12-1999). Es posa en el
seu coneixement que les dades seran tractades informàticament per la C.F. Montblanc, en l'exercici de les competències que li han sigut atribuïdes.
L'interessat podrà exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició en els termes que preveu l'esmentada Llei.
En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de setembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, et fem coneixedor que les teves dades personals,
que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat del Club de Futbol Montblanc. La finalitat d'aquest fitxer és
gestionar la relació i informar-te dels nostres serveis. Aquestes dades no seran trameses terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés,
testificació, cancel•lació o oposició, pot dirigir-se a: Club de Futbol Montblanc. Camp Municipal d'esports Josep Gomis, 43400 Montblanc (Tarragona) o
enviar un e-mail a secretaricfm@gmail.com
AUTORITZACIO DE DESPLAÇAMENTS:
Autoritzeu a la C.F. Montblanc a que el vostre fill/lla pugui fer desplaçaments a altres camps, per disputar els partits 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.

