
	

	

 
FULL D'INSCRIPCIÓ TECNIFICACIÓ D’ESTIU ‘17 

SANT ROC CLUB DE FUTBOL  
Camp Municipal de Sant Roc 

26 de Juny  a 4 d’Agost de 2017.  
 

 
DADES DEL PARTICIPANT: 
 
. Nom i Cognom de l'alumne/a:_______________________________________________ . 
  
. Direcció: ________________________________________________________ . 
 
. Població: ____________________________________ . Codi Postal: _________ . 
 
. E-mail de contacte: _______________________________________________. 
 
. Data naixement del nen/a: ____/____/____ . 
 
. Club/Escola de futbol al qual pertany: ________________________________.  
 
Assistència: (Marcar amb una X les caselles segons la jornada que s'escull) 
 

 
Dilluns 26 de Juny a Divendres 4 d’Agost de 2017. 

 
MES JORNADA HORARI 

 Juny  Setmana 1  Matí 

 Juliol 

 Setmana 2  Dinar 
 Setmana 3  Tarda 
 Setmana 4 
 Setmana 5 

 Agost  Setmana 6 
  

TOT EL CAMPUS 
 
. Necessitat d'acollida matinal:  _ Sí   _ No 
 
. Talla de Roba: _ 4   _ 8  _12  _ 16  _ S    _M   
 
. Demarcació:   _ Porter     _ Jugador de Camp  



	

	

Forma de pagament: Transferència o Ingrés al número de compte: ( Qualsevol oficina BBVA) 
ES71 - 0182 – 3159 – 5102 – 0165 - 5977 

(En el comprovant de l'ingrés deu constar el nom complet de l'alumne/a i població de la Tecnificació on vol participar. Exemple: 
Sergi Torres - Sant Roc). 
 
Assegurança Responsabilitat Civil inclòs; en cas d'urgència, contactar al telèfon:______________ o  
_________________Sr./Sra.:__________________________ 
Nom del progenitor/tutor del menor:___________________________________________ 
Telèfon de contacte: _____________    /     _____________      /      _____________ 
E-mail de contacte:______________________________/________________________ 
DECLARO que l'alumne/a _______________________________________No pateix cap patologia cardíaca 
ni/o respiratòria, ni de cap altre tipus de patologia que impedeixi o aconselli la NO realització d'esports o de 
les activitats programades per el Club. 
A) No requereix cap tipus d'assistència ni vigilància mèdica específica, donat que no pateix actualment n'hi ha patit cap 
malaltia que requereixi tractament mèdic. 
B) No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentaria ni/o a algun medicament o substància amb la qual pugui entrar en 
contacte durant el desenvolupament de la Tecnificació. 
C) En cas de patir alguna malaltia o requerir algun tractament o vigilància especial, es farà constar seguidament: 
______________________________________________________________________ 
Amb la comunicació de les anteriors dades, AUTORITZO la incorporació dels mateixos en un fitxer automatitzat del qual 
serà responsable Football Technics Costa Brava S.C.(Plaça Campmany, 7 ; 2º – 4ª, 17240 Llagostera Girona ), essent 
les nomenades dades en caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades en conseqüència a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i normativa de desenvolupament. 
Mitjançant la present, els que subscriuen AUTORITZANT expressament a Football Technics Costa Brava a l'ús de totes 
les dades que es faciliten al present document, per la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb Football 
Technics Costa Brava i el Club, així com perquè els puguin ser oferts productes, serveis i promocions de Football 
Technics Costa Brava i/o d'empreses relacionades, que puguin ser del seu interès. En el cas de no donar el seu 
consentiment, o per exercir el dret d'accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades, vostè pot enviar una 
comunicació a la pàgina web de Football Technics Costa Brava, o al domicili del responsable del fitxer. Així mateix, per 
mitjà de la present, el progenitor/tutor del menor AUTORITZA a Football Technics Costa Brava perquè, a través del seu 
personal, puguin fer fotografies i/o filmar al menor durant les activitats de la Tecnificació organitzada per el Club, i que les 
mencionades fotografies i/o filmacions siguin utilitzades per la Societat per actes de promoció i/o d'informació relacionats 
amb Football Technics Costa Brava, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació per les mencionades fotografies 
i/o filmacions. L'interessat accepta que FOOTBALL TECHNICS COSTA BRAVA podrà cancel·lar la Tecnificació d’estiu 
de Sant Roc CF ‘17 si no arriba a un mínim de trenta (30) inscrits en el mateix. En aquest cas, els inscrits tindran el dret 
de recuperar el cost de la inscripció que, en el seu cas, hagin abonat prèviament. Així mateix, els participants que 
s'inscriuen a la Tecnificació d’estiu Sant Roc CF ‘17 però que vulguin donar-se de baixa per raons que no siguin 
mèdiques, podran procedir a l’anul·lació de la inscripció efectuada fins al dimecres dia 31 de maig de 2017 (inclòs), en 
aquest cas Football Technics Costa Brava es quedarà l'import de la matrícula en concepte de costs d’anul·lació. Els 
informem que la data límit per la inscripció dels participants serà el diumenge 18 de Juny de 2017 (inclòs). Per tant, totes 
aquelles inscripcions posteriors a la mencionada data podran no ser acceptades. 
Per una altra banda, Football Technics Costa Brava adverteix que el límit de places disponibles per aquesta activitat és 
de 90 places per a cadascun dels dies de la tecnificació. Per tant, totes aquelles inscripcions que, encara i estan en la 
data hàbil d'inscripció, s'efectuïn superat el nombre de places disponibles, no seran acceptades per la organització. 
Si per raons meteorològiques es suspèn alguna de les sessions, o per causes alienes a la organització de la 
Tecnificació, aquestes no podran ser recuperades degut el poc marge de dates que es té. En cap moment s'abonarà 
l'import de la sessió que es perdi.  
 
Signatura del pare, la mare o tutor del/la menor. ______________________________ Observacions: Adjuntar a 
aquesta fulla d'inscripció, la còpia de l'ingrés per transferència bancaria, fotocòpia de la targeta sanitària i la fotocòpia del 
DNI del  participant.  

 
Signatura:	
	
	
	
	
	

Més	informació:	
	

Sergi	Torres	Font	 +34	665	722	889	
Manager@footballtechnicscb.com	


