BEGUES RUGBI CLUB

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ DE JUGADOR ESCOLA DE RUGBI
(Menor de 18 anys)
Cal enviar per e-mail omplert i signat a beguesrugbiclub@gmail.com, o entregar en mà al entrenador. Qualsevol
dubte podeu trucar al 638 12 96 96.

A Begues, dia ____ de __________ del _____.

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL

DADES DEL JUGADOR/A

BEGUES RUGBI CLUB, C/ Jaume Petit 11

Tlf: 627 129 402

Facebook: /beguesrugbiclub

BEGUES RUGBI CLUB

DADES DE DOMICILIACIÓ BANCARIA

Accepto que d’ara en endavant, el BEGUES RUGBI CLUB carregui al meu
compte els rebuts que es derivin en concepte de jugador de la escola del Club.
Els rebuts consistiran en un pagament mensual de 30 euros (*). Es
començaran a passar a partir del mes d’octubre fins el mes de juny, ambdós
inclosos.
Accepto que d’ara en endavant, el BEGUES RUGBI CLUB carregui al meu
compte un rebut anual de 40 euros en concepte de Soci del club. El Soci serà
el mateix que consta com a pare/mare o tutor legal en aquesta sol·licitud
d’inscripció. Es pasará rebut el mes d’octubre, conjuntament amb el pagament
mensual de l’escola.

El cost de la fitxa federativa i l’assegurança de la Federació Catalana de Rugbi, de
pagament únic anual, estan exclosos d’aquest cost mensual. El preus de la fitxa
federativa per la temporada 2018-2019 publicats per la federació són:
Categoria
Escola (S12-S6)
Sub18
Sub 16 i Sub 14

Preu anual
65 Euros
130 Euros
101,5 Euros

Signatura del Titular del C.C.:

(*) En el cas de devolució del rebut, es tornará a pasar en el següent rebut, amb un càrrec de 4 euros,
en concepte de despeses de devolució.
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BEGUES RUGBI CLUB

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES PERSONALS
Part comuna per a tots els jugadors:
El BEGUES RUGBI CLUB disposa de xarxes socials a Internet i fa difusió de les
seves activitats esportives.
En aquestes xarxes socials s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin
individualment o en grup nois i noies realitzant esmentades activitats. Donat que el
dreta la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per
la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, aquest club demana consentiment als socis, pares o tutors legals
dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin jugadors/es o menors de
edat i siguin clarament identificables.
Tanmateix demanem l’autorització per la cessió de dades personals dels jugadors,
d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de carácter
personal.
Conformitat:
A, ____________de _____________ del _____.

Signatura del soci major d’edat,
o del Pare, Mare o Tutor legal
en cas de socis/es menors d’edat:
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