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INFORMACIONS I AUTORITZACIONS
INFORMACIÓ D'INSCRIPCIONS

Teniu 2 opcions, per inscriure-us:

Via correu electrònic: alellafs@gmail.com
Via personal al pavelló: tardes de dilluns a divendres de 17h a 21h.

Les inscripcions es realitzaran en primera instància, fins el 15 de juliol.

A partir del 15 de juliol, es podran inscriure en segona instància segons les places 
disponibles.

AUTORITZACIONS

En/na Amb DNI

Autoritzo al meu fill/a a inscriure's al CE Alella FS, i accepto el Reglament de Règim 
Intern que es troba publicat a la web del club.

Dono el meu consentiment a que el meu fill/a faci els desplaçaments necessaris amb 
el Club sota la meva responsabilitat, ja sigui en vehicle col·lectiu com en vehicles 
particulars propi, d'entrenadors o d'altres pares.

Dono el meu consentiment a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en els 
mitjans de difusió del club, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 
18.1 i regulat per la Llei Orgànica 1/1982.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
personals subministrades per mitjà d’aquest formulari s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per 
gestionar la sol·licitud i enviar informació per correu postal i electrònic sobre servei i/o activitats del CE Alella FS.

Coordinador: Marc Serra (637 925 044)

AlellaFs #alellafs@alellafs

Signatura, del pare/mare/tutor

Alella de del 2018

Signatura, del jugador/a

Com a pare/mare/tutor del jugador/a



INFORMACIÓ D'ACTIVITATS INSCRIPCIÓ DEL JUGADOR

INFORMACIÓ DE PAGAMENT

QUOTES TEMPORADA BASE 2018-19

INFORMACIÓ QUOTES

Les activitats es desenvoluparan des del dia 27 d'agost fins el 21 de juny.

Els entrenaments es duran a terme de dilluns a divendres per la tarda, i els partits 
de competició es jugaran en dissabtes i/o diumenges.

Els equips del club estaran inscrits a la Federació Catalana de Futbol (FCF).

La quota anual serà de 350 €, es podrà pagar de manera mensual (10 quotes) o de 
manera trimestral (3 quotes).

La quota de material serà de 90€, inclou: motxilla, xandall, desuadora, samarreta 
de joc, 2 pantalons de joc, 1 mitgeta de joc, 2 samarretes d'entrenament i 3 mitjons 
d'entrenament.

Els pares hauran de pagar la fitxa federativa i el portal del federat abans del 
primer entrenament, per tal de garantir l'assegurança mèdica i d'accidents de 
l'esportista. (www.futbol.cat)

Els pagaments seran domiciliats, i es faran efectius a principi de mes.

Els rebuts domiciliats que vinguin retornats tindran una despesa de 5€ en concepte 
de comisió per devolució que anirà a càrrec del titular del rebut.
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