
INSCRIPCIÓ AMATEUR B FEMENÍ TEMP. 2021-222        

Cognoms Nom  

Adreça

Correu electrònic

Codi Postal Població

DNI

Data naixament

Telèfon mòbil

Núm. targeta sanitària

DADES DEL JUGADOR IMPORTANT: OMPLIR TOTS ELS CAMPS

C. Salvador Espriu, s/n
Pavelló Municipal - Despatx 3
43330 - RIUDOMS

email: riudomscd@gmail.com

C.D. RIUDOMS 
N.I.F. G43097849

www.cdriudoms.cat

Al·lèrgies i malalties Observacions

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

FOTO CARNET  /   FOTOCÒPIA DNI  /  FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA

PER PODER TRAMITAR LA FITXA EL JUGADOR HAURÀ D’ESTAR REGISTRAT AL PORTAL DEL 
FEDERAT I DONADA D’ALTA A LA MUTUALITAT  

LES JUGADORES AMB NACIONALITAT NO ESPANYOLA HAURAN D’APORTAR DOCUMENTACIÓ 
ADICIONAL QUE S’INDICARÀ EN EL MOMENT DE TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

LA INSCRIPCIÓ AL PORTAL DEL FEDERAT, LA MUTUALITAT I  LA 
REVISIÓ MÈDICA SERAN TRAMITATS I PAGATS DIRECTAMENT 
PER LA  JUGADORA.



Riudoms, a       de                              de  20   signatura de la jugadora

ROBA

Pack BASIC

 - Xandall

 - Pack Entrenament
  Samarreta tècnica
  Pantaló curt
  Mitgetes

 - Bossa o Motxil·la
 - Dessuadora

Pack COMPLERT

 - Xandall

 - Pack Entrenament
  2 Samarretes tècniques
  Pantaló curt
  Mitgetes

 - Dessuadora
 - Polo + bermuda passeig
 - Bossa o Motxil·la
 - Parka o plumó

  
• Tenim talles de totes les peces per a 

que els jugadors se les emprovin.

• Sempre que es representi al club 
(entrenaments, desplaçaments, 
partits ...) és obligatori portar la 
roba del club

• La roba s’ha de pagar en el 
moment de realitzar la comanda.

• Em COMPROMETO a complir amb les obligacions econòmiques establertes per CD RIUDOMS.

• Em COMPROMETO a que en la tradicional campanya de loteria de Nadal, vendre un talonari de 50 butlletes de loteria.

• Em COMPROMETO a complir amb la uniformitat mínima establerta pel club, tant en els entrenaments com en els partits.

€ €100 175

Com a major d’edat:

• 

• 

• 

•
 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un 
�txer denominat Inscripcions responsabilitat del CD Riudoms, i seu social a la C/Salvador Espriu s/n 43330 Riudoms (Tarragona). La �nalitat d’aquest 
tractament és la de gestionar les autoritzacions del usuaris vers l’entitat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades �ns la 
�nalització de la temporada. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, recti�cació o supressió, 
la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la C/Salvador Espriu s/n, 43330 
Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a riudomscd@gmail.com.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant  l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

AUTORITZO  als representants del CD RIUDOMS a cedir les meves dades personals a la Federació Catalana de Futbol i/o al Consell Esportiu del
Baix Camp i/o als organitzadors dels tornejos en els que participi el CD RIUDOMS per tal de tramitar les inscripcions i les �txes.

AUTORITZO  que la inscrita pugui ser fotogra�ada i/o �lmada mentre està realitzant activitats en les que participa en representació del CD RIUDOMS i 
autoritzo a que les fotogra�es i/o vídeos siguin publicats per l’entitat, ja sigui per mitjans propis (revista, cartells, web, xarxes socials) o per tercers 
(premsa, radio, televisió, àlbum de cromos).

AUTORITZO als responsables del CD RIUDOMS a prendre les decisions mèdiques que siguin necessàries en cas d’urgència mèdica, sempre sota la  
direcció d’un metge. I renuncio a exigir cap responsabilitat per lesió que es pugui originar durant la pràctica de les activitats organitzades per CD RIUDOMS.

AUTORITZO a fer els  desplaçaments necessaris per a realitzar les activitats del CD RIUDOMS  en el vehicle d’altres persones  relacionades amb l’entitat 
(pares d’altres jugadors, entrenadors, delegats ...) o llogats per l’entitat (autocars, furgonetes...).


