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FITXA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020-2021 

ALTA/RENOVACIÓ JUGADORS/ES 

CF PALAUTORDERA 
 

 

 

 

 

DADES PERSONALS  

NOM I COGNOMS:  

 

 

ADREÇA:  

 

 

POBLACIÓ:  C.P.:  

 

 

DNI:  DATA NAIXEMENT:  

 

 

NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR/A:  

 

 

NIF / DATA NAIXEMENT PARE, MARE O TUTOR/A: 

(només nous jugadors/es):  

 

 

TELÈFONS DE CONTACTE:  

 

 

E-MAIL DE CONTACTE:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (NOMÉS PER A NOUS JUGADORS/ES):   

· FOTOCÒPIA DEL DNI O DEL LLIBRE DE FAMÍLIA 

· FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA 
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QUOTES TEMPORADA 2020-2021 

CONCEPTE DATES DE PAGAMENT IMPORT QUOTA TEMPORADA 325 € 

1a QUOTA 

(PREINSCRIPCIÓ)* 

De l’1 de juny al 

31 de juliol de 2020* 

Opció A: 50€ 
Descompte de 25€ 

a l’última quota 

Opció B: 100€ 
Descompte de 30€ 

a l'ultima quota 

2a QUOTA De l’1 al 15 de setembre de 2020 150€ 

3a QUOTA De l’1 al 15 de desembre de 2020 

Opció A: 100€ Descompte de 25€ 

Opció B: 45€ Descompte de 30€ 

Opció C: 125€ 
Si no s’ha formalitzat la 

preinscripció 

DESCOMPTE 2n GERMÀ Sobre el total de quota 25€ 

ESCOLETA I PREBENJAMÍ 
2a quota 50€ 

3a quota 50€ 

MUTUALITAT 
A abonar pels pares/tutors. Obligatori 

per tramitar la llicència del jugador/a 
Segons categoria 

(*) Les preinscripcions que es realitzin entre les dates de pagament (de l’1 de juny al 31 de juliol de 2020) tindran un descompte 

de 25€ a l'última quota per a qui hagi pagat 50€ i un descompte de 30€ per a qui hagi pagat 100€ (a excepció de les categories 

d'escoleta i prebenjamí, que tenen una quota reduïda). Si no s'ha fet el pagament de la preinscripció durant les dates establertes, 

aquest es farà amb la part de la quota de setembre, sense dret a cap descompte.  

 

FORMES DE PAGAMENT 

1) Prioritàriament a través de transferència bancària al compte del Club del Banc de Sabadell:  

ES66-0081-0131-5400-0103-5610 

Al realitzar la transferència, caldrà indicar el NOM DEL JUGADOR/A i la CATEGORIA i enviar el justificant de 

pagament juntament amb el full d’inscripció a info@cfpalautordera.com. Per a nous jugadors/es caldrà adjuntar 

també l’escanejat/fotocòpia del DNI o llibre de família, i de la targeta sanitària. 

2) En cas que no es pugui realitzar una transferència, a l’oficina del Club mitjançant targeta demanant cita prèvia a 

info@cfpalautordera.com. PER MOTIUS DE SEGURETAT, NO S’ACCEPTARÀ PAGAMENT EN EFECTIU. 

3) Domiciliant el pagament (només per a la 2a i 3a quota): 

 

Jo, _____________________________________________________________, amb DNI/NIF _________________________, autoritzo al 

CF Palautordera perquè carregui al meu compte bancari les quotes corresponents a la temporada 2020-2021, en 

els terminis que marca aquest full d’inscripció. 

 

Compte de càrrec CCC: _________________ /_________________ /_________________ / 

 

Titular del compte: _________________________________________________________ 
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 

Us recordem que l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ofereix determinats programes de subvenció 

adreçats a les famílies que, d’acord amb els seus ingressos i/o condicions socials, s’hi puguin acollir. Per a més 

informació us podeu  adreçar al servei d’assistència social. 

El pagament de les quotes s’ha de fer independentment de que es demani la beca o no. Una vegada acceptada i 

cobrada pel club, l’import de la beca serà retornat. 

 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Com a pare/mare/tutor del jugador/a, autoritzo el meu fill/a a assistir a les activitats del CF Palautordera i faig 

extensiva aquesta autorització a decisions mèdiques adoptades en cas d’extrema urgència, renunciant a exigir 

responsabilitats al Club o a la seva Junta Directiva, entrenadors/es o col·laboradors/es, per les lesions que puguin 

originar-se en el transcurs de les activitats que es realitzin al CF Palautordera. 

 Em comprometo a respectar les normes del CF Palautordera per tal que la coexistència de jugadors/es, 

col·laboradors/es i resta de pares sigui la més correcta possible i no deteriori la imatge del Club ni del poble que 

representa. 

 Com a pare/mare/tutor, em comprometo a que el meu fill/a anirà a jugar sempre que un equip de categoria 

superior el demani. 

 Em  comprometo a comunicar l’absència del meu fill/a amb un mínim de 24h d’antelació, al seu entrenador o 

coordinadors del Club. 

 Autoritzo al Club a realitzar gravacions i fer fotos per a ús intern del Club, publicació al web del Club i difusió de 

les mateixes a altres mitjans de comunicació i xarxes socials. 

 Com a pare/mare/tutor del jugador, autoritzo que el meu fill pugui anar amb el vehicle d’un altre pare/mare, 

tutor/a, entrenador/a i/o qualsevol altre persona relacionada amb l’equip sota la meva responsabilitat. 

 Declaro conèixer les normes de comportament establertes pel Club. El no compliment d’aquestes normes per part 

dels pares/tutors o del propi jugador/a, així com el no compliment del pagament de la quota d’inscripció o part 

de la mateixa, pot ser motiu d’exclusió del Club. 

 En cas de renúncia per continuar formant part del nostre Club durant la temporada en curs, aquest NO retornarà 

cap quota o pagament fet, sempre que no es tracti d’una causa justificada i pactada amb el CF Palautordera. 

 Per a tot rebut retornat, les despeses bancaries aniran a compte del pare/mare.  

 Si passat l’últim termini de pagament no s’han liquidat totes les quotes, el jugador/a no podrà continuar jugant 

els partits.   

 

 

 

Sta. Maria de Palautordera, a __________________________________   Signat pare, mare o tutor/a 
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