Club Esportiu Santa Eugènia de Ter
C/ Bassegoda, 17 bxs
17006 Girona
Telf. 972.244830 e-mail: cesetgirona@gmail.com

Full d’inscripció temporada 2020-2021
Equip: Sènior, Sots-25 masculí i femení.
Dades del jugador/a
Nom:
Cognoms:
Data naixement:
Nº DNI:
Adreça:
Població:
Codi:
Nº targeta sanitària:
Dades de contacte del jugador/a
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Domiciliació i autorització bancària
Titular del compte:
Nº compte:
Per la present autoritzo al CESET perquè, em carregui al meu compte, giri el cobrament de les quotes
de soci i d’entrenaments per a la temporada 2020-2021.
Signatura del titular del compte:

Girona, a ........ de .................................. de 2020

Reserva plaça
Alta federativa
1ra quota Soci
2na quota Soci
3ra quota Soci

Data
En el moment de lliurar la documentació
1 de setembre
1 d’octubre
1 de novembre
1 de desembre

€

1. Aquestes quotes inclouen:





Totes les despeses federatives (competició, assegurança esportiva obligatòria i llicències)
Totes les despeses en concepte de formació i pràctica esportiva
Totes les despeses per la utilització de les instal·lacions esportives
Dret a Soci.

2. Aquestes quotes no inclouen:





Expedició partes d’accident.
Roba
Revisió mèdica obligatòria
Desplaçaments a la competició

115,00 €
105,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Club Esportiu Santa Eugènia de Ter
C/ Bassegoda, 17 bxs
17006 Girona
Telf. 972.244830 e-mail: cesetgirona@gmail.com
3. Reserva plaça temporada 2020-2021 de forma preferent pels jugadors/es Els jugadors i jugadores
del CESET tenen dret preferent a continuar la propera temporada al CESET. El 30 de juny serà el
darrer dia de termini per tal de garantir la plaça de forma preferent, posteriorment obrirem inscripcions a
la gent de fora i tancarem les inscripcions una vegada s’hagi completat l’equip.
4. Documentació que s’ha de portar (obligatòriament) es podrà enviar al email del club







Llicència federativa: omplert i firmat
Full d’inscripció: omplert, indicant les dades bancàries per tal de girar els rebuts.
Full d’autoritzacions i acceptacions: signat.
Foto carnet
Copia DNI
Copia targeta Sanitària

5. Pagament Inscripció: La inscripció queda formalitzada amb el lliurament de la documentació anterior i
el pagament de la inscripció abans l'1 de setembre. Cal portar-ho tot a les oficines del club al
C/Bassegoda, 17 bxs, en horari d’oficina (dimarts i dijous de 17:30 a 20:00 en els mesos de juny i
juliol). A mes per a tenir dret a fer la inscripció 2020-2021 és obligatori haver liquidat la
temporada 2019-20 en la seva totalitat. Places limitades, s’atendran per ordre d’inscripció.
6. Acceptació quota total corresponent a la temporada 2020-2021 El Club Esportiu Santa Eugènia de
Ter va aprovar en reunió extraordinària de Junta Directiva mantenir les quotes a satisfer pels
jugadors/es en concepte de socis i a mas en concepte de formació i competició per a la temporada
2019-2020
** En cas de retorn d’un rebut, per raons alienes a l’entitat, s’hauran d’abonar les corresponents
despeses bancàries.
** En cas de baixa definitiva de l’activitat abans de finalitzar la temporada de forma unilateral,
independentment de la justificació al·legada, s’hauran d’abonar totes les quotes pendents fins a final
de temporada.
** En cas de baixà temporal per qualsevol raó aliena a l’entitat (baixa mèdica, trasllat temporal,
viatges, etc) s’hauran d’anar abonant mensualment totes les quotes corresponents.
Dono per entès la distribució de quotes i accepto l’obligació de pagament d’acord a la categoria
corresponent.
En/na ....................................................................................................... amb DNI ..................................
en Girona a ............... de .......................... de 2020
Firma

7. Descompte 5% de la quota en cas de pagament íntegre efectiu S’aplicarà un descompte del 5% de
la totalitat de l’anualitat en cas de pagament íntegre de tota la temporada en el moment de fer la
inscripció.
.
8. Col·laboracions: Com a jugador/a inscrit/a, m’ofereixo a col·laborar amb el CESET en les tasques de:
(marcar amb una creu en cas positiu) tenir en compte que rebrà a principi de temporada la formació i
informació adequada a la tasca que signi.
Auxiliar de taula.

Delegat de camp.

Club Esportiu Santa Eugènia de Ter
C/ Bassegoda, 17 bxs
17006 Girona
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Acceptacions i autoritzacions
2.- Acceptació contingut de l’Assegurança Obligatòria Esportiva
El Reial Decret 849/1993, del 4 de juny, determina les prestacions mínimes que cobreix
l’assegurança obligatòria per als esportistes federats. El Decret estableix clarament la regulació
de l’assegurança a que fa referència l’article 59.2 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport
i la determinació de les prestacions que, com a mínim, ha de contenir.
L’article 2, del reial Decret, diu textualment: A los efectos de lo previsto en el artículo anterior,
los seguros que suscriban, en su condición de tomadores del seguro, las Federaciones
deportivas españolas olas Federaciones de ámbito autonómico integradas en ellas para
los deportistas inscritos en las mismas, …..

L’article 3, del reial Decret diu textualment:: Las Federaciones deportivas españolas y las de
ámbito autonómico integradas en ellas entregarán al deportista asegurado, en el
momento de expedición de la licencia deportiva que habilita para la participación en
competiciones oficiales de ámbito estatal y conjuntamente con ella, el certificado
individual del seguro, que, como mínimo, contendrá menciones a la entidad aseguradora,
al asegurado y al beneficiario, así como los riesgos incluidos y excluidos y las
prestaciones garantizadas. Deberán facilitar, asimismo, a los deportistas asegurados, que
lo soliciten, copia íntegra de la póliza de seguro concertada

En qualitat de representant legal dono per entès i accepto que el Club Esportiu Santa Eugènia de
Ter no te cap responsabilitat sobre l’assegurança contractada entre el prenedor de
l’assegurança: “Federació Catalana de Bàsquet”, l’entitat asseguradora i el beneficiari, i que
únicament intervindrem facilitant els partes d’accident, les llicències federatives i qualsevol
documentació o aclariment que se’ns requereixi.

Firma autoritzant-ho:
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C/ Bassegoda, 17 bxs
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INFORMACIO PROTECCIO DE DADES
El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), publicat al maig de 2016 i
aplicable a partir del 25 de maig de 2018, és una norma d'aplicació directa en tota la Unió
Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades El RGPD substituirà, a partir de maig de 2018,
l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, LOPD) i al Reglament RD-1720/2007
, que la desenvolupa, i introdueix una sèrie de canvis i novetats els quals cal adaptar als actuals
tractaments, amb anterioritat a la data de la seva plena aplicació.
En relació al nou Reglament Europeu de Protecció de dades, s'informa del següent:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: Club Esportiu Santa Eugènia de Ter. (CESET.) Amb domicili al C /
Bassegoda,
17
bxs.17006
Girona.
Telf
/
fax
972.244830
Mail:
cesetgirona@gmail.com com numero de registre d'entitats esportives de
l'Ajuntament de Girona EE1021 i C.I.F .: G1715317
Finalitat: Gestió de la inscripció tant al club com alta a la Federació. La
documentació aportada així com les dades seran destruïts i / o esborrats de forma
segura un cop finalitzada la temporada en què s'ha inscrit, llevat que continuí al club
i així ho indiqui expressament
Legitimació Execució de la inscripció
Destinataris Inscripció per a l'obtenció de la fitxa federativa a la Federació de
Bàsquet Català. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la
informació addicional. Podrà exercir els seus drets dirigint-se per escrit i/o altre mitjà
que acrediti la seva identitat al Club
He entès i accepto la gestió de les meves dades personals en les condicions que s'indiquen
anteriorment.
Signat, Jo D ......................................................... a data ... .. de ............. del 2020

4.- AUTORITZO al CESET a guardar una còpia dels documents que aporto per a la inscripció
com jugador/a del CESET en tant romandrà com a tal al club, destruir i/o esborrar de forma
segura totes les dades un cop formalitzada la baixa del Club.
Firma autoritzant-ho

