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FITXA D’INSCRIPCIÓ – JUGADOR/A 
TEMPORADA 2019/2020 
 

Dades jugador/a 
Equip temporada 2018/2019:  
Nom i cognoms:    
DNI:  
Data naixement:  
Adreça:  
Codi postal i població: ;  
Telèfon:  
Correu electrònic:  
Núm. targeta sanitària (cal còpia):  

Dades mèdiques a tenir en compte?  □ No    □ Sí (adjuntar-les) 
 
Dades del pare, mare o tutor/a legal (per a jugadors/es menors de 18 anys) 

Nom i cognoms del pare/tutor:    
DNI pare/tutor:  
Nom i cognoms de la mare/tutora:    
DNI mare/tutora:  
Telèfon pare/tutor:  Telèfon mare/tutora: 
Correus electrònics:                                          /  
Especificar qui serà soci/a del Club (Pare/Mare/Tutor/a) (obligatori un dels dos):       
 
Domiciliació bancària 
Núm. de compte (IBAN):  
Titular:  DNI: 
El/La titular autoritza que carreguin en aquest compte els 
rebuts que presenti el Club de Bàsquet Santa Perpètua 
corresponents a les quotes de la temporada 2019/2020 i 
d’altres activitats del club en què s’inscrigui el jugador   Signatura 
 
 C. B. SANTA PERPÈTUA; TEL. 93 5603316; MAIL: info@cbstaperpetua.cat; www.cbstaperpetua.cat 
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Requisits per a la inscripció: 

- Emplenar aquest formulari i lliurar-lo abans del 14 de Juny de 2019 al seu entrenador, juntament amb dues 
fotografies mida carnet. 

- Serà obligatori passar revisió mèdica, per a qui no la va passar el 2018 (excepte categories júnior fins a 
sènior que és anual) i entregar-la al Club abans del dia 20 de setembre de 2019. 

 
En inscriure’m, 

▪ autoritzo ser donat d’alta com a soci del CLUB DE BÀSQUET SANTA PERPÈTUA 
▪ accepto les quotes de socis i de jugador/a establertes pel Club per a la temporada 2019/2020 i em comprometo 

al seu pagament, en les formes i condiciones fixades per l’entitat. 
▪ em comprometo a participar en les activitats esportives del CLUB DE BÀSQUET SANTA PERPÈTUA a les 

Instal·lacions Municipals, així com als desplaçaments que es facin al llarg de la temporada i/o a pernoctar fora 
de casa 

▪ assumeixo que en els desplaçaments en un vehicle d’una tercera persona vinculada al Club, en cas de qualsevol 
incidència, la responsabilitat d’aquesta tercera persona i del Club queda limitada a allò que la pòlissa 
d’assegurança del vehicle d’aquesta reflecteixi. 

 
Acceptat i conforme, 
 
 
 
Signatura del jugador/a       Signatura del pare, mare o tutor/a legal 
         (si el jugador és menor de 18 anys) 
 
Santa Perpètua de Mogoda, __________ de _________________________ de 2019 
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679):  

RESPONSABLE (del Tractament): CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA, Avinguda de Girona, 7, NIF G59783597, 08130 Santa 
Perpètua de Mogoda.  

FINALITATS: Gestionar la participació del nen/a en les competicions i activitats esportives en les quals està inscrit.  

LEGITIMACIÓ: Execució adequada del servei que ens encarrega i, per a les següents finalitats el consentiment.  

ALTRES FINALITATS: A més, vostè̀ presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades descrites a continuació: 

□ Publicar imatges de les activitats que organitzem, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació propis (blocs, 
web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests 
esdeveniments i si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers. 

□ Cedir o facilitar a entitats que ofereixin serveis o productes directament relacionats amb la pràctica del bàsquet i amb els ja 
contractats per aquest Club d’interès general com a jugador i com a soci o d’altres que realitzin ofertes especials pel col·lectiu. 

DESTINATARIS: A les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent, la Federació Catalana de Basquetbol per a la 
pràctica esportiva, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per a l’accés a les instal·lacions esportives municipals, i en el seu cas, 
les exigides per llei.  

CONSERVACIÓ: Mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, a excepció d’altra obligació legal.  

DRETS: Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, adreçant un escrit adjuntant document 
que acrediti la seva identitat o interposar reclamació davant l’Autoritat de Control. 

 

 

Signatura pare, mare o tutor/a legal      Signatura del jugador (si és major de 14 anys)

 


