
Club Atlètic Català F. S.
C/ Sants Màrtirs, s/n, 08339 Vilassar de Dalt

www.atleticcatala.cat  Tel. 937508242

1r Cognom 2n Cognom Nom

D.N.I. Data naixement Lloc naixement

Domicili C. P. i Població

Escola Població Escola

Nom pare, mare, o tutor legal Telèfon  fix

Telèfon/s  mòbil/s pare/mare/tutor Correu electrònic: 

Dades bancàries (Núm. Compte) Nom titular del compte:

 

Concepte
1a 

Quota

2a

Quota

3a 

Quota

 4a 

Quota 

 5a 

Quota 

6a 

Quota

 7a 

Quota 

 8a

Quota 

 9a 

Quota 

 10a 

Quota 

 TOTAL 

ANY

Categoria Agost Setemb. Octubre Novem. Desem. Gener Febrer Març Abril Maig

Base/Juv. 60 €   60 €    60 €    60 €    60 €   60 €    60 €    60 €    60 €    60 €    600 €     

· 2 fotocòpies d'ambdues cares del DNI o del Llibre de Família (només la pàgina on hi apareix el/la nen/a).

Full d'inscripció Benjamí-Juvenil 2019-2020

REBUTS

Tots els rebuts es giraran pel banc. Els rebuts retornats tindran un recàrreg de 5 euros.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS

En compliment de la vigent normativa sobre protecció de dades personals, s'informa que aquestes dades s'incorporen a un fitxer titularitat de 

l'Atlètic Català, als únics efectes de gestionar l'alta federativa i la resta de tràmits relacionats amb la fitxa amb el Club, de realitzar les 

comunicacions i cessions legalment previstes a la Federació, Mútua i altres organismes o entitats oficials, així com de prestar al titular els serveis 

propis de l'entitat, com ara girar els rebuts i mantenir-lo informat de les convocatòries, l'activitat del Club o altres qüestions del seu interès com a 

soci. En virtut d'aquest interès legítim, l'Atlètic Català conservarà les dades només mentre el/la titular mantingui la vinculació amb l'entitat o fins 

el temps que, si escau, estableixi la llei, i en cap cas les tractarà o cedirà a tercers per a cap altra finalitat diferent, ni en farà transferències 

internacionals. El/La titular pot exercir els drets d'accés, portabilitat, limitació, oposició, rectificació i supressió de les dades tot adreçant un escrit 

al domicili del Club (C/ Sants Màrtirs, s/n, Vilassar de Dalt) o per correu electrònic, a l'adreça club@atleticcatala.cat

Qui vulgui pagar en efectiu algún rebut, ho ha de fer a Secretaria durant el mes anterior, per evitar el gir.

Els conceptes de Mutualitat i de Portal del Federat no estan inclosos en la quota.

      Dins de la quota s'inclou el preu de l'Stage de Pretemporada.

Cal lliurar tota la documentació a la SECRETARIA del Club (Dimarts, de 18.30 a 19.30 i Dijous de 18.30 a 20.30 h.)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
· Aquest full d'inscripció, emplenat amb totes les dades i degudament signat.
· 1 Foto recent a color (en paper fotogràfic) del jugador/a.

DRETS D'IMATGE (jugadors menors d'edat)

Igualment, en compliment de l'esmentada normativa de protecció de dades i del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de protecció a l'honor, la 

intimitat i la pròpia imatge, la Junta Directiva de l'Atlètic Català rep amb la present inscripció el consentiment exprés del pare, mare o tutor legal 

per poder enregistrar imatges o vídeos on aparegui el seu fill o filla, i cedir-les per a la seva publicació en el web i/o xarxes socials de l'entitat o 

per divulgar activitats de tipus esportiu o cultural pròpies del Club .

· Quan es tracti de primera inscripció o fitxa federativa, 1 fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor. 

· Certificat mèdic esportiu (CME) Tipus 1, en un centre mèdic concertat (Consulteu centres a: www.mcf.com)

També la podeu fer arribar per correu electrònic a: club@atleticcatala.cat  o lliurar-la al conserge del Pavelló.
La formalització d'aquest document implica l'acceptació de totes les normes del Club que es detallen al dors.

Signatura del pare, mare o tutor:

   C. e.: club@atleticcatala.cat

Foto

http://www.atleticcatala.cat/


Bossa esport motxilla                             20 €

Bossa esport gran                                   25 €

Parka                                                         45 €

Bermudes passeig                                  18 €

5. Encara que possiblement tinguis coneixements, no “teledirigeixis” els nens, dient què han de fer. Ofereix-los la llibertat perquè

gaudeixin de l’activitat i prenguin les seves pròpies decisions.

6. Respecta les decisions arbitrals i anima els jugadors perquè també ho facin, i perquè juguin d’acord amb el Reglament.

7. Rebutja l’ús de qualsevol forma de violència o de comportaments incorrectes, ja siguin generats pel públic o per qualsevol dels

participants.

8. En acabar l’activitat, valora el que és realment important, la millora personal i col·lectiva, i no únicament el resultat obtingut.

9. Fomenta, en tot moment, l’ús d’aquestes normes entre la resta d'espectadors. Amb això contribuiras a que l’activitat sigui més positiva

i beneficiosa per a tothom.

Descripció                                                                                 Preus

Samarreta i pantaló oficial 1a Equipació                  Inclós a la quota    (En el cas de pèrdua: 10 € / 5 €) 

Samarreta oficial 2a Equipació                                   Inclós a la quota    (En el cas de pèrdua: 10 € ) 

2 samarretes i 2 pantalons d'entrenament             Inclós a la quota    (En el cas de pèrdua:  5 €) 

Mitjons de partit                                                            Inclós a la quota

Desuadora entrenament i escalfament                   Inclós a la quota    (En el cas de pèrdua: 10 € ) 

(NOTES: Aquesta roba és per als nous jugadors del Club. Els canvis de talla resten sotmesos a existències)

· Els jugadors del Club han de mantenir un comportament correcte, s'han de dutxar en acabar els entrenaments/partits, han de

tenir cura del material esportiu i de les instal·lacions, i una actitud digne i educada amb els companys, l'equip tècnic, els contraris,

l'àrbitre i la resta de persones relacionades amb el Club i el seu entorn. 
· És obligatori per a tots els jugadors/es la utilització de les equipacions i indumentàries oficials del Club, tant en els partits com en

els entrenaments.

Polo de passeig/desplaçaments           15 €

Xandall                                                       50 € (sencer)  / 20 € (Només pantaló)  /  30 € (Només xaqueta)

2. Aplaudeix l'esforç i les bones actuacions de tots els participants. El resultat no és el més important.

3. No el renyis ni l'escridassis per cometre errors, està aprenent! Pots fer comentaris positius, aquests sí que són motivants.

4. Mostra respecte per tots els participants de l’activitat (jugadors, entrenadors, àrbitres i públic): són imprescindibles!

10. Tingues present que les teves accions són un model a imitar pels teus fills i, sobretot, que el veritable protagonisme és d'ells.

Preus roba/equipament Temporada 2019-2020

· L'assistència als entrenaments i als partits és obligatòria. En el cas que puntualment no es pugui assistir, s'ha d'avisar amb la

màxima antelació possible l'entrenador.

· Els jugadors/es que no estiguin al corrent dels pagaments no podran participar als partits i no tindran fitxa federativa, per evitar

greuges comparatius amb altres companys que sí compleixen amb aquesta obligació.

· Qualsevol cas d'indisciplina serà valorat i sancionat, si escau, per la Junta Directiva.

Decàleg per als pares i mares
1. Els nens i les nenes no juguen per a l’entreteniment del públic, ni per quedar els primers, sinó per gaudir i per formar-se com a

persones a través de la pràctica de l’Esport.

Normes bàsiques del Club
· L'equip tècnic és l'únic responsable de fer les convocatòries i alineacions, així com d'assignar els jugadors i jugadores en un o altre

equip (A, B, ..), amb la possibilitat de canviar-los durant la temporada de forma temporal o definitiva, respectant sempre la

normativa federativa pel que fa a la categoria i edat del jugador o jugadora.

· Els pares que vulguin exposar alguna queixa o suggeriment no es dirigiran directament a l'entrenador, s'hauran d'adreçar als

coordinadors i aquests els hi donaran les explicacions pertinents.





 


