ESCOLA / SECCIÓ D’HOQUEI
FULL D’INSCRIPCIÓ – Curs 2017-2018
DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS ……………………………………………………..……..............................…………...............……....….....….……....….


SOCI

Núm. Soci .....................................

Llicència Núm. .......................................................................



FAMILIAR DE SOCI*

( Núm. Abonat ........................................... )

*Dades del soci familiar

Nom del soci familiar ....................................................................................................
Núm. Soci ............................................... Parentiu ....................................................



NO SOCI

En cas de familiar de soci o no soci, ompliu les següents dades (o si sou soci i heu canviat alguna dada):
Data de naixement ............................ DNI ................................. Núm. CatSalut ...........................................…
Adreça …………………….……………..................................................................……………… Codi postal .....…..…...….....
Població ………………………………..………. Email ……………….......…………………..................…………………….......................
Telèfon fix .................................... Mòbil .................................... Altres telèfons .............................................

ESCOLA / SECCIÓ D’HOQUEI

(marcar l’opció escollida)

 INICIACIÓ (nascuts després de 2011)

Un o dos dies a la setmana:  Dimarts

 INFANTIL (nascuts entre 2002 i 2003) Grup:  A  B
 Dijous

 JUVENIL (nascuts entre 2000 i 2001)

 PREBENJAMÍ INICIACIÓ (nascuts entre 2010 i 2011)

 JÚNIOR (nascuts entre 1998 i 1999)

 PREBENJAMÍ (nascuts entre 2008 i 2009)

 SÈNIOR (nascuts abans de 1998)

 BENJAMÍ (nascuts entre 2006 i 2007) Grup:  A  B

 VETERANS

 ALEVÍ (nascuts entre 2004 i 2005) Grup:  A  B

 TECNIFICACIÓ DE PORTERS

Revisió mèdica (obligatòria per a Juvenil, Júnior i Sènior; voluntària per a la resta):

 Sí

 No

Equipació
 Jaqueta (talla ..........)
 Samarreta blava* (talla ..........) amb el dorsal actual**
 Samarreta taronja (talla ..........) amb el dorsal actual**
 Pantaló blanc (talla ..........)
* Talles: 8, 10, 12, S, M, L, XL, XXL
**La coordinació es reserva el dret de canviar el número de dorsal per coincidències a l’equip.
PROTECCIÓ DE DADES. Segons el disposat en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per a la
formalització del present document queden recollides en un fitxer mixt del qual n’és responsable el Club Tennis Barcino (Plaça Narcisa Freixas 2-3, 08022
Barcelona), amb la finalitat de poder informar sobre les activitats o qualsevol altre tema relacionat amb el nostre Club, anunciar notícies rellevants o
senzillament contestar les preguntes que ens facin arribar.
La signatura d’aquest document comporta l’autorització a que les fotografies en què surti l’alumne inscrit siguin utilitzades a qualsevol mitjà de comunicació del
club. En cas contrari, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A QUE LES FOTOGRAFIES EN LES QUE SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB.
SORTIDES FORA DEL CLUB. La signatura d’aquest document comporta l’autorització perquè l’alumne menor d’edat pugui assistir a les sortides de l’escola fora del
Club. En cas de no autoritzar les sortides, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A FER LES SORTIDES DE L’ESCOLA.
Dono conformitat a totes les dades del formulari i declaro conèixer i acceptar la normativa d’aquestes activitats.

Vist i plau (espai reservat Administració)

SIGNATURA AUTORITZADA ..................................................
DATA DE LA INSCRIPCIÓ ...........................
Club Tennis Barcino · Pl. Narcisa Freixas, 2-3 · 08022 Barcelona · Tel. 93 417 08 04 · www.ctbarcino.cat · ctbarcino@ctbarcino.cat

Data

