CB POBLENOU
www.cbpoblenou.cat
info@cbpoblenou.es
671 222 206

FOTO ACTUAL
DEL JUGADOR/A

FULL D’INSCRIPCIÓ:
DADES DEL JUGADOR/A
Nom: _________________________________________________________________________
Cognoms: ______________________________________________________________________
Sexe:

masculí

femení

Data de naixement: ______________________________________________________________
Adreça postal :__________________________________________________________________
*Adreça electrònica: ______________________________________________________________
*Telèfon mòbil: __________________________________________________________________
DNI/NIE/ PASSSAPORT: __________________________________________________________
Nº TSI: ________________________________________________________________________
Categoria a jugar la temporada 20___-20___ : ________________________________________
* (no és necessari incloure en els menors)
DADES DELS RESPONSABLES (PARES O TUTORS LEGALS) DEL JUGADOR/A
(en cas de ser menor d’edat)
En/Na ________________________________________________________________________
amb DNI/NIE/PASSAPORT ____________________________________ com a mare/pare/tutor/tutora
i en/na ________________________________________________________________________
amb DNI/NIE/PASSAPORT ____________________________________ com a mare/pare/tutor/tutora
autoritzem en/na _____________________________ a realitzar l’activitat esportiva federada de
bàsquet en el CB Poblenou durant la temporada 20___ - 20___.

TELÈFONS DE CONTACTE:
altres:

fix: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data:
Signatura pares /tutors:

Signatura jugador/a:

PER A FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ EN EL NOSTRE CLUB CAL ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ AL FULL D’INSCRIPCIÓ:

-Fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT del jugador/a.
-Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TSI)
-Full de sol·licitud de llicència a la Federació Catalana de Bàsquet corresponent a la temporada sol·licitada.
-Informe de la revisió mèdica, de la Federació Catalana de Bàsquet corresponent a la temporada
sol·licitada, que confirmi la salut del jugador/a per a la pràctica esportiva. Aquest informe ha de ser original,
signat pel metge i amb el número de col·legiat i amb la data de realització, la qual no pot haver-se realitzat
amb més de 30 dies anteriors a la data d’entrega de la inscripció al club.
-Una foto actua mida carnet (una enganxada a la fitxa del club i una altra a la fitxa de la Federació).
-Comprovant del pagament de la quota d’inscripció al compte del club:
ES27 2100 1161 1102 0009 5958 (La Caixa)
-Full amb les dades bancàries i autorització signada per a realitzar la domiciliació dels rebuts de les quotes
mensuals per part del club.
-Full d’autorització relativa a l’ús i publicació d’imatges i dades personals dels esportistes.
-Part signada del full de les normes i suggeriments, conforme el jugador/a i/o família n’estan assabentats.
-Si el jugador no té nacionalitat espanyola caldrà aportar la següent documentació:
.declaració jurada de no haver jugat federat al país d’origen.
.fotocòpia compulsada del passaport del jugador/a i del tutor/a legal si és menor d’edat.
IMPORTANT: En inscriure’s al club, el/la jugador/a es compromet a realitzar el pagament de totes les quotes de la temporada.

(agrairem que fiqueu tota la documentació en un folder o sobre en el moment de l’entrega. Moltes
gràcies)

Signatura pares /tutors:

Signatura jugador/a:

