
 
 

INSCRIPCIÓ - TEMPORADA 2018-2019 
 

 
Renovació: Nova inscripció: 

 

 

Dades del jugador o jugadora 

Nom: 

1r Cognom: 2n Cognom: 

Data naixement: DNI: Nº targeta sanitària: 

Adreça: 

Població: Codi postal: 

Telèfon: Mòbil: 

Correu @: 

 
 Escoleta  Pre-benjamí  Benjamí  Aleví 

Categoria: 2013-2014-2015  2011-2012  2009-2010  2007-2008 

 Infantil  Cadet  Juvenil  Talla Roba: 

 2005-2006  2003-2004  2000-2001-2002   
 

Dades familiar (pare, mare o tutor) 

Nom i cognoms: 

Telèfon: Mòbil: 

Correu @: 

Te germans al club?: Quants: Noms: 

Vol col·laborar amb el club Si No Com: 

 
 

Quota d'inscripció 2018 - 2019 

 100 € abans 31 de Juliol 

Escoleta 150 € 50 € en 1 quota de 50, a ingressar al mes de octubre.  

 Es lliurarà un pack de roba. 

 
 150 € abans 31 de juliol.    

Futbol Base 450 € 300 € en 6 quotes de 50, a ingressar als mesos de Setembre, octubre, novembre i 

  desembre de 2018 i gener i febrer de 2019  

Jugador nou: tindrà kit nou complet - Jugador 2n any: tindrà kit de renovació   

   
Descomptes generals 

 -50% (225€) per jugador del Futbol Base que tingui un germà al club.  

25 € per jugador de l'Escoleta que tingui un germà al club. 

 
-   La inscripció, per a la temporada 2018 - 2019, restarà oberta a partir del 1 de juny de 2018 

-   Les quotes s'ingressaran, entre el 1 al 10 de cada mes, al compte corrent del FC Racing Blanenc a : BANC DE SABADELL nº 

de compte: IBAN ES 98-0081-5355-48-0001068717 qualsevol sucursal de Banc de Sabadell mitjançant 

transferència. Si es en efectiu s'han de dirigir a la sucursal  de Can Borrell, si es en altre sucursal, l'hi cobraran comissió. Quan es 

realitzi l'ingrés s'haurà d'indicar, necessàriament, el nom i cognoms del jugador/a, categoria i quota abonada. 

- També es podrà fer el pagament mitjançant targeta bancaria (Visa o Mastercard) a l’oficina del club . 

-  Amb el full d'inscripció del jugador/a haurà de lliurar-se la documentació següent: Dues fotografies tipus carnet, 

fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família, fotocòpia de la targeta sanitària, full d'autoritzacions i còpia de l'ingrés 

abonat de la primera quota (150 euros). 

Tal com estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que regula el dret a la informació de la recollida de 

dades, vostè consenteix a la inclusió de les seves dades en un fitxer de que és titular del FC RACING BLANENC la finalitat del qual és gestionar l'agenda de 
contactes de nostre club i puguin contactar amb vostè per informar-vos de les dades sol·licitades per enviar comunicacions professionals per qualsevol mitjà 

electrònic o no. FC RACING BLANENC informa del dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al FC RACING BLANENC, carrer Rubén Dario s/n, 17300 – 
Blanes. 



 

 

 

 

FC Racing Blanenc informa: 

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova normativa de Protecció de Dades, recollida al Reglament General de 

Protecció de Dades (RGPD) d’àmbit europeu; ens dirigim a vostè per tal de sol·licitar-li que signi i ens faci arribar 

aquest document. 

 

En nom del club tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat. Les 

dades que vostè ens subministri les guardarem mentre en mantingui la relació amb el club o durant els anys 

necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos 

en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personal 

i també a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries. 

 

Nom i Cognoms: 

 

DNI        Signat 

 


