
Centre d’Esports Altafulla 
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com 

 

  FULL D’INSCRIPCIÓ  12 HORES FUTBOL 7 – SETMANA SANTA 2016 
Diumenge 27 de Març 

 
Dades del representant: 

 
Nom i Cognoms : ....................................................... Telèfon:..............................   

DNI : ...............................   Localitat : .................................................................... 

 

Dades de l'Equip                                                                          
 

Nom: .........................................................................        Color samarreta: ....................................................... 

 

JUGADORS (NOM I COGNOMS) DNI DATA NAIXEMENT SIGNATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*La signatura d’aquest full d’inscripció suposa per a tots els jugadors conèixer i complir  totes les normes redactades per 

l’organització. 

 

*L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas de danys físics o materials que afectin als components 

de l’equip inscrit. 

                                                
 
 PREUS IINSCRIPCIONS:    120€ per equip  
  

 Pagament mitjançant transferència bancària o ingrés al compte:  2100 1133 78 02 00087144  LA CAIXA 

(IMPRTANT: al Concepte cal posar el nom de l'equip + 12 hores setmana santa) 

 

 

 
Podeu formalitzar la vostra inscripció enviar-la degudament omplerta a cealtafulla@gmail.com  

o portant-la al bar de l’estadi 
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Centre d’Esports Altafulla 
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com 

 

AUTORITZACIÓNS I CLAUSULES 

 

El sotasignant, ......................................................................................, amb DNI .............................................. 

i com a representant de l'equip ............................................................................................................................ 

es compromet a respectar el material, recollir les deixalles que es generin i es fa responsable que tots els seus 

companys siguin conscients de la normativa exposada en el “Full d'Informació”. 

 

CLAUSULES: 

 
EQUIPACIÓ ESPORTIVA 

Els jugadors hauran de presentar-se degudament equipats. 

 

ELS EQUIPS 

Amb la firma de la inscripció, cada jugador reconeix que participar al Campionat implica una sèrie de riscos que assumeixen amb totes 

les conseqüències, alliberant de tota responsabilitat als organitzadors, als promotors, treballadors i empleats de totes les accions  i 

demandes de qualsevol tipus. 

 

ELS PREMIS 

Els premis del campionat poden ser modificats segons el nombre d’equips inscrits. 

 

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, les seves dades seran incorporades als fitxers del Centre d’Esports 

Altafulla.  

Per exercir els drets d’accés ,rectificació i cancel·lació de les seves dades es pot adreçar al Centre d’Esports Altafulla. 

 

Cada jugador dóna el seu consentiment per poder ser enregistrat mitjançant fotografies o vídeo, per tal de ser utilitzat en 

properes promocions de tornejos organitzats pel CE Altafulla. 

 

Signo acceptant els tots els articles d'aquest document,  

 

 

 

 

                                  a Altafulla, ............. de/d'.................................... de ........................ 

 

 

                                                                              “Sortiu i disfruteu!” 
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