
INSCRIPCIÓ TEMP. 2022-23  BABY’s        

Riudoms, a       de                              de  20   signatura del pare, la mare o tutor

Nom:

DNI:

Cognoms

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal

Nom  

Adreça

Telèfons de contacte

Telèfons de contacte

Correu electrònic

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal

Codi Postal

Correu electrònic

Correu electrònic

Població

DNI

DNI

DNI

Data naixament

Núm. targeta sanitària

DADES DEL JUGADOR

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 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

Observacions

(1)LA BONIFICACIÓ ESTÀ CONDICIONADA A QUE DES DE LA SECRETARIA DEL CLUB ES CONFIRMI EL PAGAMENT DE LA TOTALITAT DE LA QUOTA DE LA TEMPORADA 2021/2022

 

QUOTA TEMPORADA

  QUOTA BABY’S (1)
......................................... 325 €

  

PAGAMENT ÚNIC FINS 30/09/22

 

............... 5 % 

BONIFICACIÓ APLICABLE A PARTIR DE LA SEGONA QUOTA

DESCOMPTES

  MÉS D’UN GERMÀ INSCRIT ................... 10 %
EXCLUSIVAMENT PER A NOVES INSCRIPCIONS S’HAURÀ DE CONTACTAR AMB EL COORDINADOR, EN 
JOSEP MARIA VIDAL, AL TELÈFON 666 472 041



 
 - Pack Entrenament
  2 SamarreteS tècniques
  2 Pantalons curts
  Mitgetes

 
 - Dessuadora

Estic interessat en poder col·laborar en la gestió de l’equip del meu �ll/�lla,
per exemple en qualitat de delegat, com espònsor, etc.

PACKS

 

- 2 samarretes

- 2 pantalons

- Mitgetes

- Dessuadora

- Anorak

- Polo passeig

- Bermuda passeig

- Xandall complet

- Motxilla

 

 
 
 

 
 
 
 

 

• 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.

250€Pack ROBA80€Pack BÀSIC

PAGAMENT ÚNIC
un sol pagament al fer la inscripció 
abans del 30/09/2022

FORMA DE PAGAMENT

  DOMICILIAT

FEMENÍ CADET/JUVENIL
Un pagament de 150 € i la resta
fraccionat en rebuts domiciliats.

Import dels rebuts:
1
2
3
4

TRANSFERÈNCIES AL NÚM. DE COMPTE:

TPV A L’OFICINA DEL CLUB

EFECTIU

ES38 2100 0166 0802 0028 2718

REBUTS DOMICILIATS AL COMPTE NÚM. (format IBAN): 

E S

INDICANT EL NOM DE LA JUGADORA I LA
CATEGORIA EN EL CONCEPTE DE LA
TRANSFERÈNCIA

És obligatori portar signat per l'entitat bancària el full d'autorització de domiciliació bancaria disponible a la pàgina web del club.·

A B

Riudoms, a       de                              de  20   

signatura del pare, la mare o tutor
signatura de la jugadora

Nom:

DNI:

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

Com a major d’edat o, en el cas dels jugadors menors d’edat, com a representant legal del jugador:

• 

• 

• 

• 

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,  en cas d’absència del pare/mare/tutor, 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  que la inscrita pugui ser fotogra�ada i/o �lmadada 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, en el cas que la inscrita sigui menor d’edat, que el meu �ll/a dugui a terme els desplaçaments que hagi de fer 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...)

AUTORITZO  que la inscrita pugui ser fotogra�ada i/o �lmadada 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, en el cas que la inscrita sigui menor d’edat, que el meu �ll/a dugui a terme els desplaçaments que hagi de fer 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...)

IMPORT INICIAL

PAGAMENT ÚNIC

DESC. GERMÀ

OBSERVACIONS

IMPORT TOTAL A PAGAR

  A OMPLIR PER SECRETARIA

· Les despeses bancaries generades per
la devolució d’algun rebut incrementaran 
el deute pendent.


