CFS Pemià de Dalt
Pg.Can Balet, s/n 08338 Premià de Dalt
Tel: 93 693 15 80 E-mail: info@cfspremiadedalt.es
www.cfspremiadedalt.es

Full d'inscripció 2014-2015
Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Població naixement:

Num. Catsalut:

Nacionalitat:
DNI:

Escola:

Població Escola:

Domicili:

Codi postal i població:

Nom i cognoms pare, mare o tutor legal:

Data naixement:

Tfn. Mob.:

Nom i cognoms pare, mare o tutor legal:

Data naixement:

Tfn. Mob.:

DNI

Adreça electrònica:
SI

Whatsapp:

NO

Dades bancàries:
Nom titular compte:

REBUTS
Categories

Escoleta

Benjamí

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Senior

S.Femení

Inscripció

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Quota mensual

23 €

27 €

27 €

35 €

37 €

37 €

40 €

31 €

Segon Germà

20 €

23 €

23 €

25 €

26 €

26 €

*Portal del federat
( seleccionar amb una X)

1€ més a cada
mensualitat

Categoria:

10,80€ al rebut de
l'octubre

Tots els rebuts es cobraran pel banc. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 3€.

DRETS D'IMATGE (jugadors menors d'edat)
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta Directiva del Club sol·licita el consentiment als pares, mares o
tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i siguin clarament identificables.

DOCUMENTACIÓ
• Full d'inscripció degudament cumplimentat i signat
• Fotocòpia targeta sanitària CatSalut
• Fotocòpia DNI o llibre de família (pàgina on apareixen les dades del nen/a)
• Certificat mèdic esportiu (CME). Només seran vàlides les revisions realitzades a centres concertats per la FCF. Podeu consultar els centres
disponibles a www.fcf.cat
CAL ENTREGAR LA INSCRIPCIÓ I TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA ABANS DEL 15.09.2014
La formalització d'aquest document implica l'acceptació de totes les normes del club que detallem al dors d'aquest document
Signatura del pare, mare o tutor

DECÀLEG PARES I MARES
1. Els nens i les nenes juguen per gaudir i formar-se com a persones a través de l’Esport.
2. Aplaudeix els esforços i les bones actuacions de tots els participants. El resultat no és el
més important.
3. No el renyis per cometre errors, estan aprenent! Fes comentaris positius; aquests sí que
són motivants.
4. Mostra respecte pels participants de l’activitat (jugadors, entrenadors, àrbitres i públic):
són imprescindibles!
5. Ofereix-los la llibertat perquè gaudeixin de l’activitat i prenguin les seves pròpies decisions i
que sigui l’entrenador qui els guiï.
6. Respecta les decisions arbitrals i anima els jugadors perquè també ho facin, així com per jugar
d’acord amb el reglament establert.
7. Rebutja l’ús de qualsevol forma de violència o de comportaments incorrectes, ja siguin generats
pel públic, com per qualsevol participant.
8. En acabar l’activitat, valora allò que és realment important, és a dir, la millora personal i
col·lectiva, i no, únicament, el resultat obtingut.
9. Fomenta, en tot moment, l’ús d’aquestes normes entre la resta dels espectadors. Amb això
aconseguiràs que l’activitat sigui més beneficiosa per a tots.
10. Tingues en consideració que les teves accions són un model a imitar pels teus fills,
i que sobretot, el veritable protagonisme, és ell.

HÀBITS JUGADORS
Portar motxil·la amb la roba i les bambes que farà servir per la pràctica de l’esport.
La roba dels partits utilitzar-la als partits.
Portar tovallola, xancles, sabó … per poder dutxar-se després de cada entrenament i partit.
Puntualitat.
PORTAL DEL FEDERAT
*En aquesta nova temporada, la Federació Catalana de Futbol ha posat en marxa una nova eina : PORTAL DEL
FEDERAT. Mitjançant el Portal, s'haurà de fer efectiu el pagament de la Mutualitat. Per facilitar la vostra tasca, el
Club es farà càrrec del tràmit per a cadascun dels jugadors. Les dades emprades seran les registrades en aquest
full (nom, cognoms, dni i data de naixement del tutor legal).

