Full d’inscripció

CLUB BÀSQUET TARRAGONA

Temporada 2018-2019

EQUIP

Dades Jugador/a
CURS

CONDICIONS I PROCEDIMENTS DEL BÀSQUET BASE
DEL CLUB BÀSQUET TARRAGONA.
A - DADES ECONÒMIQUES
QUOTES GENERALS
PREFERENTS
&
INTERTERRITORIALS

JÚNIOR TERRIT.
&
CADET G. ESPECIAL

INFANTILS A

INFANTIL TERRIT.
&
PREINFANTIL MASC A

PREINF. TERRIT.

705 €

660 €

550 €

495 €

475 €

5/9/18

55,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/10/18

110,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 €

90,00 €

5/11/18

80,00 €

75,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/12/18

80,00 €

75,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/1/19

80,00 €

75,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/2/19

80,00 €

75,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/3/19

80,00 €

75,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

5/4/19

140,00 €

120,00 €

110,00 €

55,00 €

55,00 €

QUOTES DESPLAÇAMENTS
12/9/18

200,00 €

12/12/18

200,00 €

12/02/18

200,00 €

Les quotes de desplaçaments seran revisades si es realitzen menys de 10 desplaçaments o més
de 15 durant tota la temporada.

ALTRES ASPECTES ECONÒMICS
COPAGAMENT ASSEGURANÇA: EL Club girara trimestralment el rebuts de les assegurança medica del jugador/a que siguin facturats per la FCBQ.

NOM

COGNOMS
DATA NAIXEMENT

DNI

NÚMERO TARGETA SANITARIA
DOMICILI
NÚMERO

PIS

PORTA

MUNICIPI

CODI POSTAL

MAIL
MÒBIL

TELÈFON FIX

Dades Pares o Tutor Legal
NOM DEL PARE O TUTOR
DNI

MÒBIL

MAIL
NOM DE LA MARE
DNI

MÒBIL

REBUTS RETORNATS: En cas de retornar els debuts, el Club cobrarà les despeses de devolució.
REITERACIÓ I ACUMULACIÓ DE REBUTS RETORNATS: La reiteració i l’acumulació de rebuts no
pagats o retornats, poden constituir motiu per no poder participar de l’activitat. El Club comunicarà
als pares o tutors legals la mesura acordada.
LESIÓ D’UN JUGADOR/A: En cas de lesió d’un jugador/a que la recuperació estimada sigui inferiror
a un trimestre, el Club seguirà girant les quotes corresponents. En el supòsit que la recuperació
estimada sigui superior a un trimestre, prèvia petició dels Pares o tutor legal, la Junta Directiva del
Club estudiarà cada cas de forma particular.
LOTERIA: A partir del mes d’octubre, s’entregarà a tots els jugadors/es de la base les butlletes de la
Loteria de Nadal del Club. Si no s’efectua el pagament en efectiu durant els primers 10 dies del mes
de desembre es procedirà a girar pel Banc l’import de la loteria.

B - BAIXA DE JUGADORS/ES
COMUNICACIÓ. La comunicació de les baixes dels jugadors s’ha de fer mitjaçant correu electronic
enviat pels Pares o Tutor Legal del Jugador a l’adreça cbtarragona@cbtarragona.cat
EFECTIVITAT. Un cop comunicada la baixa del jugador, el Jugador pagarà la quota corresponent al
mes següent d’efetivitat de la baixa.
ALTRES. En cap cas el Club retornarà les quantitats abonades en concepte de Quotes de Desplaçament.

C - DESPLAÇAMENT DE JUGADORS/ES

Sempre i quan els Pares o Tutor legal no comuniquin el contrari, amb la signatura del present document s’autoritza, a realitzar desplaçaments amb el cotxe dels entrenadors/es o membres del Staff
Tècnic del Club Bàsquet Tarragona. Per no autoritzar a aquest servei poden dirigir-se a la mateixa
direcció de email: cbtarragona@cbtarragona.cat

MAIL

DADES DEDUCCIONS FISCALS

Marqueu amb una “X” la persona física sobre la qual voleu que s’expedeixi el certificat per l’aplicació dels beneficis fiscals establerts en l’Article 19 de
la Llei 49/2002 de “Règim fiscals de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals als mecenatge”

PARE

MARE

AMBDÒS

INFORMACIÓ MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: CLUB BÀSQUET TARRAGONA
Finalitat: Formalitzar la inscripció de l’activitat a desenvolupar durant la temporada actual. Tractar les dades durant la temporada, inclosos les dades
de salut.
Remissió de comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS, MMS) o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal, dels serveis, activitats,
promocions, ofertes i noticies del CLUB BÀSQUET TARRAGONA.
Legitimació: Compliment de las obligacions contractuals recollides en el present Full d’Inscripció.

□ Autoritzo la remissió de comunicacions comercials de serveis de CLUB BÀSQUET TARRAGONA .
Tractament de la imatge:

□ Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la imatge del meu fill/a, del que sóc representant, obtinguda de la participació d’aquest en les

activitats organitzades pel CLUB BÀSQUET TARRAGONA individuals o en grup, per el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web o perfil del Club
en xarxes socials), amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts.
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat l’exercici es durà a terme segons el que preveu l’avís legal de
privacitat del web:
http://www.cbtarragona.cat/avis-legal/
En qualsevol cas, consultar la informació ampliada en matèria de Protecció de dades en el web:
http://www.cbtarragona.cat/avis-legal/
El titular s’obliga a mantenir actualitzades les vostres dades en la relació contractual, havent de notificar, el més aviat possible, qualsevol canvi que
es produeixi en les mateixes, responent el titular de les dades de la seva veracitat i exactitud.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Mitjançant la signatura del present document s’accepten les normes, condicions i procediments dels Bàsquet
Base del Club Bàsquet Tarragona, reflexades en aquest document.
SIGNATURA / AUTORITZACIÓ:

www.cbtarragona.cat
977 237 558

NOM:
DNI:

SIGNATURA

Club Bàsquet Tarragona

Documentació Jugador/a
Temporada 2018-2019

EQUIP
COGNOMS

NOM

Fotocòpia DNI

ANVERS

Fotocòpia Targeta Sanitària de la Seguretat Social

Fotografies carnet

REVERS

Domiciliació Bancària

Club Bàsquet Tarragona
ORDRE DE
DOMICILIACIÓ BANCARIA

SEPA

Dades del Creditor
NOM: CLUB BÀSQUET TARRAGONA
IDENTIFICACIÓ: G43065804
ADREÇA: CARRER JOSEP CATALÀ I RUFÀ S/N (Pavelló del Serrallo)
MUNICIPI: TARRAGONA

CODI POSTAL: 43005

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza a (A) CLUB BÀSQUET TARRAGONA
a enviar instruccions a la entitat del deutor per a carregar en el seu compte, i (B) a la entitat per a efectuar càrrecs
en el seu compte seguint les instruccions de CLUB BÀSQUET TARRAGONA. Com a part dels seus drets, el
deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per
la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la
data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Dades del Deutor
NOM:
DNI:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Dades Compte
NOM ENTITAT BANCÀRIA
Codi IBAN

Núm. Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

A NOM DE:

Pagament
TIPUS DE PAGAMENT

ÚNIC

PERIÓDIC

DATA:
SIGNATURA DEL DEUTOR

SIGNATURA

MÉS
INFORMACIÓ

www.cbtarragona.cat
977 237 558

Domiciliació Bancària

Bàsquet Tarragona Fundació Privada

SEPA

Dades del Creditor
NOM: BÀSQUET TARRAGONA FUNDACIÓ PRIVADA

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCARIA

IDENTIFICACIÓ: G43661149
ADREÇA: CARRER JOSEP CATALÀ I RUFÀ S/N (Pavelló del Serrallo)
MUNICIPI: TARRAGONA

CODI POSTAL: 43005

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza a (A) BÀSQUET TARRAGONA FUNDACIÓ PRIVADA a enviar instruccions a la entitat del deutor per a carregar en el seu compte, i (B) a la entitat
per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de BÀSQUET TARRAGONA FUNDACIÓ PRIVADA. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes
i condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les
vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus
drets en la seva entitat financera.

Dades del Deutor
NOM:
DNI:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Dades Compte
NOM ENTITAT BANCÀRIA
Codi IBAN

Núm. Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

A NOM DE:

Pagament
TIPUS DE PAGAMENT

ÚNIC

PERIÓDIC

DATA:
SIGNATURA DEL DEUTOR

SIGNATURA

MÉS
INFORMACIÓ

www.cbtarragona.cat
977 237 558

