FUTBOL CLUB SANTBOIÀ
G – 59868000
Ronda Sant Ramon, 159
) 936 301 929
08830 Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021- 2022
CATEGORIA
NOM
ADREÇA

POBLACIÓ
PROVINCIA

CODI POSTAL

DATA
NAIXEMENT
MÒBIL
JUGADOR
MAIL DEL
JUGADOR

NACIONALITAT
TELÈFON FIX
JUGADOR

NOM
PARE/MARE/TUTOR
LEGAL
ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

MÒBIL

TELÈFON FIX

MAIL DE
CONTACTE
REBUT DOMICILIAT
FORMA DE
PAGAMENT

EFECTIU O TARGETA
TRANSFERÈNCIA

FUTBOL CLUB SANTBOIÀ
G – 59868000
Ronda Sant Ramon, 159
) 936 301 929
08830 Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021- 2022

INSTRUCCIONS INSCRIPCIÓ JUGADORS/ORES
TEMPORADA 2021/2022
1. Omplir els tres formularis adjunts:
1. Formulari d’inscripció.
2. Document SEPA.
3. Formulari de protecció de dades
2. Tots els documents estaran disponibles a les oficines del club i es
poden enviar per dues vies:
1. Mail a matricula@fcsantboia.cat
2. Directament a les oficines del cub. En el següent horari:
i. Dilluns a divendres de 16:00 h. a 20:00 h.
3. Conjuntament a aquests formularis, s’hauran de fer arribar els
següents documents:
i. FOTO DEL JUGADOR/A. Ha de ser foto només de mig
cos i actual.
ii. FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE PER LES DUES CARES
DEL JUGADOR/A.
iii. FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE PER LES DUES CARES
DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL.
iv. FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.
3. Aniran a càrrec del jugador/a, els següents conceptes:
1. La Mutualitat Esportiva.
2. La Revisió Mèdica.
3. La matrícula inicial i les quotes mensuals:
i. Es pagaran 8 quotes mensuals (de setembre a abril), les
quals s’hauran de fer efectives entre els dies 1 i 5 de cada
mes, ja sigui pel banc o en efectiu a les nostres oficines.
ii. El dia 15 d’abril totes les quotes han d’estar pagades.
iii. Quan s’acumulin dues quotes impagades, el jugador no
podrà seguir entrenant ni jugant.
iv. Qualsevol família amb problemes per fer front als
pagaments, haurà de contactar amb l’oficina del club i
exposar-nos el seu cas.
4. El pack de competició. Com a novetat per a la nova temporada,
el pack es comprarà al propi club.
Important: a partir de la temporada 2021/22, la Federació Catalana de Futbol obliga a tots els jugadors i jugadores a tenir el DNI, independenment de
l'edat. Per tant, la fotocòpia de les dues cares del DNI del jugador/a, és imprescindible per la inscripció.

4. El jugador, es compromet a realitzar els entrenaments i/o partits en
altres instal·lacions, diferents a les del FC Santboià, quan per motius de
sobre ocupació del camp sigui necessari, seguint sempre un sistema
rotatiu per a tots els equips.
5. El jugador estarà obligat a entrenar amb la roba oficial d’entrenament
del FC Santboià, així com a disposar del xandall, dessuadora, oficial del
club i la motxilla.
6. Les baixes del Club han de ser comunicades per escrit. (Es posa a la
vostra disposició el formulari de baixa en les oficines). El mes que es
causa la baixa ha de ser igualment pagat. En el cas de tenir descompte
per germans, i al donar de baixa a un d’ells, el que resta en el Club
passarà a pagar la totalitat de la quota sense descompte.
7. Pares,mares,tutors i jugadors es regiran pel codi de Règim Intern.
8. En el cas de lesió de llarga durada els pares han de comunicar al Club
mitjançant un informe mèdic la durada de la mateixa per tal de poder
regularitzar les quotes. (Mai es pagarà menys de la meitat de les quotes).
S ´ha de comunicar l’alta mèdica, perquè en el cas de no fer-ho, la
normalització de la quota serà retroactiva.

BENEFICIS DE LA INSCRIPCIÓ
 Si es fa inscripció i pagament de la matrícula abans del 30 de juliol de
2021, hi haurà un descompte d’un 40 % sobre el preu inicial (20% en el
cas dels germans). Per beneficiar-se d’aquesta promoció, el pagament
de la matricula i enviament de la inscripció s’haurà de fer com a molt
tard fins les 20:00 hores del 30 juliol de 2021.
 2 Carnets de Futbol Base, que dona accés gratuït als partits del primer
equip (de 2 persones adultes).
 Germans/es petits/es tenen un descompte del 25% en la matrícula i
paguen la meitat de les quotes.

FORMA DE PAGAMENT
Per ingrés en compte, en el compte de Banc Sabadell:
ES10 0081 1623 7900 0101 2009

, fent constar el nom i cognoms del jugador i l’equip.

FUTBOL CLUB SANTBOIÀ
G – 59868000
Ronda Sant Ramon, 159
08830 Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'Ordre de domiciliació, vostè autoritza (A) al creditor a enviar ordres
a la seva entitat financera per carregar el seu compte i (B) a la seva entitat financera per carregar els imports
corresponents al seu compte d'acord amb les ordres del Creditor.
Com a part dels seus drets, vostè pot ser reemborsat per la seva entitat financera d'acord amb els termes i
condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. Aquest reemborsament haurà reclamar en un
termini de 8 setmanes a partir de la data en la qual es va realitzar el càrrec en el seu compte.
Empleneu tots els camps:
Identificació del manament
Referència de l’ordre de domiciliació:

FUTBOL CLUB SANTBOIÀ
Respecte al contracte:
Tipus de pagament:

Pago únic

O pagaments periòdics

Identificació del deutor (NOM DEL TITULAR DEL COMPTE)
Nom:

Adreça:

Codi Postal:

Ciutat:

País
Número de compte (IBAN):

IBAN7 E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
SWIFT BIC:

Data:

____/ ____/ ________

Nom i equip
del jugador/a:
Firma del titular(s) del compte:

Localitat

FUTBOL CLUB SANTBOIÀ
G – 59868000
Ronda Sant Ramon, 159
08830 Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)

PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que tant les seves dades com les del seu fill/filla i/o
tutelat, seran incorporades en el sistema de tractament de titularitat de
FUTBOL CLUB SANTBOIÀ amb CIF G59868000 i domicili social situat a
RONDA SANT RAMON 159 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
(BARCELONA), amb la finalitat de poder formar part de l'equip esportiu i
poder participar en les activitats pròpies de l'entitat. En compliment de la
normativa vigent, FUTBOL CLUB SANTBOIA informa que les dades es
guardaran durant dues temporades.
Addicionalment, FUTBOL CLUB SANTBOIÀ informa que per a la prestació
del servei serà necessari el tractament de les seves dades de salut del seu fill/a
i/o tutelat/a.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran
comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la
comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei
anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades
implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb
anterioritat.
Tanmateix, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de
Dades de FUTBOL CLUB SANTBOIÀ , dirigint-se per escrit a l'adreça de
correu electrònic dpo.cliente@conversia.es o bé trucant al telèfon
902877192.
FUTBOL CLUB SANTBOIÀ informa que procedirà a tractar les dades de
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. És per això que FUTBOL CLUB SANTBOIÀ es compromet a
adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de
dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,
dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu

electrònic info@fcsantboia.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control
competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. D'acord amb
el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu
consentiment per utilitzar les imatges del seu fill/a i/o tutelat/a, captades
mitjançant fotografies i/o vídeos durant la participació en les diferents tipus
d'activitats organitzades per FUTBOL CLUB SANTBOIÀ , per publicar-les
en xarxes socials de l'entitat.

Finalment, FUTBOL CLUB SANTBOIÀ informa que amb la signatura del
present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les
dades esmentades anteriorment del seu fill/a i/o tutelat/a.
Nom i cognoms del jugador/a
..........................................................................................................................................
Categoria
..........................................................................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal
..........................................................................................................................................
FIRMA CONFORME.

Sant Boi de Llobregat, juny de 2021.

