FULL D’INSCRIPCIÓ FUTBOL 11 ARO C.E. TEMPORADA 2017/18
Nom i cognom del jugador____________________________________________DNI/NIE______________
Adreça______________________________________Població_________________________C.P._______
Data Naixement________________ Mòbil __________________________E-mail____________________
He jugat a l’ARO CE la Temporada 2016/2017 (marqueu si procedeix).

CATEGORIES:
In JUVENIL: nascuts els anys 1999, 2000, 2001
CADET: nascuts els anys 2002 i 2003

INFANTIL: nascuts els anys 2004 i 2005

Jo, Sr/a_______________________________________________, amb DNI número_________________
com a pare/mare/ tutor del jugador/a a dalt mencionat:
Autoritzo al meu fill a realitzar els desplaçaments que implica la participació en les competicions, a les
activitats socials i a les activitats esportives on participi el club de futbol ARO CE durant la temporada
2017-2018. Així mateix el club queda eximit de qualsevol responsabilitat quan els jugadors es desplacin
en vehicles aliens al club. També s’autoritza a l’ARO CE a utilitzar la imatge del jugador en qualsevol
dels seus mitjans de difusió.
Signatura

Castell d’Aro, a____de_______________de 201__
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades l’informem, i vostè consenteix expressament en signar aquest document,
que les dades facilitades en el mateix, així com els aportats amb posterioritat, siguin incorporats a un fitxer titularitat de l’ARO CE. La
finalitat és la gestió de la relació mantinguda amb vostè, així com atendre les seves consultes i poder-li remetre informació sobre
novetats, activitats o serveis de l'ARO CE que puguin resultar del seu interès a través de diferents mitjans, incloent els electrònics.
Vostè. podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una sol·licitud per escrit, amb la ref. ''Protecció
Dades'' i fotocòpia del seu DNI a l’ARO CE, Apartat de Correus Nº 98 17249 CASTELL D’ARO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTES TEMPORADA 2017/2018:
•
•
•

JUVENIL: 200 euros + Mutualitat (A pagar a través de futbol.cat)
CADET: 210 euros + Mutualitat (A pagar a través de futbol.cat)
INFANTIL: 220 euros + Mutualitat (A pagar a través de futbol.cat)

PAGAMENT DE LA QUOTA:
• 100€ de reserva a pagar abans del 30/06/17.
• 100€, 110€ o 120 €, segons correspongui, abans del 15/12/2017. Els no empadronats i
amb menys de dos anys d’antiguitat a l’Aro CE hauran d’incrementar en 20 euros, el
darrer pagament.
DESCOMPTES:
Primer germà 10% descompte. Segon germà 15 % de descompte. La Mutualitat no té
descompte. L’import total del descompte per germans es descomptarà del segon pagament.
PAGAMENT:
L’ Ingrés o transferència NOMÉS es pot fer a través del BBVA, número de compte ES94-01825117-06-0201545124 posant sempre com a concepte el nom del jugador/a. No es tramitarà
cap fitxa sense el pagament de la preinscripció. NO S’ACCEPTARAN PAGAMENTS EN
METÀL·LIC A LES OFICINES DEL CAMP DE FUTBOL.

NOTA IMPORTANT:
El preu de la quota inclou la revisió metge i els desplaçaments en bus, excepte municipis propers. És obligatori per
aquells jugadors que no ho tinguin, de la temporada anterior, la compra del pack d’entrenament. Els packs de roba
s’hauran d’encarregar i recollir a través de la botiga ERREA situada a les Galeries Sant Lluís nº41 de Platja d’Aro. Més
info a http://www.aro.cat/historia/quotes/preus-roba.html
Diàgnòstic Sport: ES24-0081-0327-2400-0121-5925.
Abans de començar a entrenar cal tenir la Mutualitat pagada. No es permetrà entrenar a cap jugador sense estat al
corrent de pagament amb la mutualitat. Més info al Portal del Federat: futbol.cat.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA INSCRIPCIÓ:
Jugadors que ja han jugat federats:
• Fotocòpia del DNI, Llibre de família (en cas de no tenir DNI), NIE o Passaport
• Comprovant de Pagament
Jugadors que no han jugat mai Federats:
Jugadors de nacionalitat espanyola:
• Fotocòpia del DNI (per les dues cares), en cas de no tenir DNI, fotocòpia del certificat de naixement o del
llibre de família.
• Fotocòpia de la targeta sanitària (en cas de no tenir targeta sanitària, fotocòpia de la targeta de la Mútua).
• Una foto mida carnet.
• Comprovant de Pagament.
Jugadors de nacionalitat estrangera:
• Fotocòpia del passaport del jugador.
• Fotocòpia de la targeta sanitària (en cas de no tenir targeta sanitària, fotocòpia de la targeta de la Mútua).
• Una foto mida carnet.
• Comprovant de pagament.
• Cal més documentació en funció de diferents casuístiques, en el seu moment ja us la reclamarà el club.
Tota la documentació s’haurà d’entregar a la oficina del Palau d’Esports de Platja d’Aro (Plaça Europa s/n) o al
camp de futbol de Castell d’Aro ( Carrer Amadeu Vives s/n). També ho podeu enviar per correu electrònic a
aro@aro.cat. En cas de dubtes trucar al 691-18-23-73.

