
Temporada 2018/2019 
Sol·licitud d’alta, confirmació dades i condicions generals 

 
DADES DEL JUGADOR 
NOM: COGNOMS: 
DNI: DATA DE NAIXEMENT: 
ADREÇA: NÚMERO:  PIS:  PORTA: 
POBLACIÓ: C.P.: PROV.: 
TELÈFONS DE CONTACTE: - - 
CORREU ELECTRÒNIC: 
*Adjuntar fotocòpia DNI, en cas de no tenir-ne, llibre de família i foto actual. 
 
DADES DELS PARES O TUTORS 
NOM PARE : COGNOMS: 
DNI:  
ADREÇA: NÚMERO:  PIS:  PORTA: 
POBLACIÓ: C.P.: PROV.: 
TELÈFONS DE CONTACTE: - - 
CORREU ELECTRÒNIC: 
ETS SOCI DEL ROQUETENC? NÚMERO DE SOCI: 
 
NOM MARE COGNOMS: 
DNI: 
ADREÇA: NÚMERO:  PIS:  PORTA: 
POBLACIÓ: C.P.: PROV.: 
TELÈFONS DE CONTACTE: - - 
CORREU ELECTRÒNIC: 
ETS SÒCIA DEL ROQUETENC? NÚMERO DE SÒCIA: 
 
DADES BANCÀRIES I DE PAGAMENT 
 
FORMA DE PAGAMENT (ANUAL/SEMESTRAL/TRIMESTRAL/MENSUAL 8 QUOTES 
NOM ENTITAT BANCÀRIA: POBLACIÓ OFICINA: 
IBAN :                   ENTITAT: OFICINA: DC:   
NÚMERO COMPTE: 
AUTORITZO el meu fill/filla a formar part de l’Escola del C.D. Roquetenc, a 
participar de les competicions, desplaçaments i esdeveniments que organitze el 
Club durant la temporada vigent, així com els drets i deures esmentats pel Club en 
el document de RRI. 
 
 
Roquetes, del 201  
Signatura del pare/mare o tutor/a 
 
 
 
(Altres dades d’interès al dors) 
ACCEPTACIÓ DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, AUTORITZACIONS I FITXA DE SALUT PER A PARES,               
MARES O TUTORS LEGALS DE MENORS D’EDAT QUE DESITGEN PRACTICAR FUTBOL EN EL CLUB              
DEPORTIU ROQUETENC. 
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Temporada 2018/2019 
Sol·licitud d’alta, confirmació dades i condicions generals 

 
DADES PERSONALS JUGADOR (obligatori) 
 
LOCALITAT:_________________________________________________________________________  
 
AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS AMB ALTRES VEHICLES (obligatori)  
 
Autoritzo a ________________________________ a desplaçar-se amb vehicles d’altres pares, mares, familiar i/o 
membres del Club, essent jo el responsable, perquè el meu fill puga assistir a les diferents competicions i/o 
partits.  
 
AUTORITZACIÓ A MARXAR SOL CAP A CASA (obligatori)  
En cas que no es desitge que es lliure el menor amb alguna persona en concret, cal que ho indiqueu a 
continuació:_____________________________________________________________________________  
 
Persones autoritzades a recollir el seu fill menor d’edat:___________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 
Jo, __________________________, amb D.N.I. nº ______________________ com a pare, mare o tutor 
autoritzo a ___________________________ desplaçar-se sense cap adult cap a casa quan finalitze l’entrenament 
i/o partit.  
 
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES I DADES PERSONALS 
 
Jo, ___________________________________, amb D.N.I. nº ________________ com a pare, mare o tutor, autoritzo 
que la imatge del meu fill o filla puga aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats principals i/o 
complementàries organitzades pel Club Deportiu Roquetenc i publicades en qualsevol mitjà de comunicació 
impulsat pel Club.  
 
FITXA DE SALUT 
  
Número de la TISS:______________________________________  *Adjuntar fotocòpia del jugador.  
Possibles impediments físics o psíquics:_____________________________________________________________  
Malalties Cròniques:_______________________________________________________________________________ 
 
Jo, ____________________________________, amb D.N.I. nº _______________ com a pare, mare o tutor, certifico 
no conèixer cap motiu pel qual el meu fill/a: 
_____________________________________________________________________________  
no estiga en plenes condicions de salut per a dur a terme l’activitat física formativa i competitiva que comporta 
el futbol.  
 
A més dono la meua conformitat a totes les dades i autoritzacions expressades en aquest document així 
com accepto conèixer i promoure el compliment del Reglament de Règim intern que estiga vigent al 
Club, tant per part del meu fill/a com dels seus familiars i/o tutors. La podeu consultar a: 
https://drive.google.com/open?id=0B9AoHpK57-DWeW5Wc0dQQXM3d3c 
 
Signat,  
 
 
 
 
 
 
 
____________________, a ______ d___________ de 201_ 
 
 
Normativa SEPA 
L’interessat al facilitar les dades bancàries per al pagament de la quota de l’escola de futbol i la de soci 
del Club, consinteix i autoritza a que l’import sigui carregat al compte que facilita i que figura en aquest 
imprès o en aquell que, durant la vigència de la inscripció, es comunique al C.D. Roquetenc per a aquesta 
finalitat. 
En el supòsit de que l’interessat no siga el titular del compte facilitat, aquesta assegura que ha obtingut 
prèviament l’autorització del titular per a aquest efecte. 

Domicili social: Carrer de la Urbanització Torre d’en Gil s/n 43520 Roquetes   CIF: G43066273  F.C.F.: 3059 
Facebook: Club Deportiu Roquetenc Twitter: @CDRoquetenc Instagram: @CDROQUETENC 


	Slide 1
	Slide 2

