SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ
TEMPORADA 2020-2021
Nom…………………. Cognoms ………………………………. Equip…………………. Cost…………..……….
(El pagament de la quota s’efectuarà en la seva totalitat indistintament de la data de finalització de la temporada)

Adreça………………………………………………. Població………………….. Província…………………..
Codi Postal…………… Data de naixement…………………. Lloc de naixement…………………………..
DNI/NIE………............... Telf. (Jug.)……………………. /Pares ………………………………………………
E-mail: jugador…………………………………../pares (menors d’edat)..…………………….…………………….
Sol·licito ingressar com a jugador/a de l'AD Torreforta, accepto la quota ressenyada i autoritzo a la gestió
de les meves dades i imatge. Voldria que la meva petició sigui admesa per la Junta Directiva.

Data:

Signatura sol·licitant

Signatura autoritzant:

Autoritzo al club a que gestioni el canal de comunicació directe i determinat amb l'aplicació Whatsapp, amb total autoritat sobre el mateix.
Així mateix declaro haver llegit i accepto el règim intern del club.
IMPORTANT
* No es realitzarà cap llicència, sense la documentació i el primer pagament inicial efectuat.
* L’Incompliment del pagament de la quota total o parcial, es podrà denunciar a la FCBQ.
* El pagament de les quotes mensuals es faran efectiu (ja sigui per banc com per efectiu) de l’1 al 5 de cada mes

Temporada 2020 - 2021
Compromisos
1.

Estar sempre al corrent de pagament:
a. Sense el primer pagament, corresponent a la quota d’inscripció, l’AD TORREFORTA no podrà fer la
llicència federativa, i per consegüent el jugador no podrà entrenar ni jugar amb l’equip.
b. El pagament de cada quota mensual haurà de fer-se durant els cinc primers dies de mes, sinó fos així el
Departament d’Administració del club podrà prendre mesures excepcionals.
c. El pagament es pot fer per transferència bancària al compte: ES82 2100 0195 8502 0012 1891, o en
metàl·lic a les oficines del club en horari de dilluns a divendres de 17h a 20h.

Quotes Temporada 2020-21
Equip
Senior Masc.
Junior Masc/Fem
Junior Masc/Fem
Cadet Masc/Fem
Cadet Masc/Fem
Infantil Masc/Fem
Pre-Infantil Masc/Fem
Mini Masc/Fem
Pre mini
Escobol

2.

3.

4.
5.

6.

Categoria
Sènior Masculí Nivell A (M)
Interterritorial/Especial
Territorial
Interterritorial/Especial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial

Quota
Inscripció
Juliol-Agost
200,00 €
220,00 €
200,00 €
230,00 €
200,00 €
200,00 €
175,00 €
135,00 €
75,00 €
75,00 €

Quotes
mensuals (9
quotes)

Quota Total

35,00 €
35,00 €
35,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

515,00 €
535,00 €
515,00 €
500,00 €
470,00 €
425,00 €
400,00 €
360,00 €
300,00 €
300,00 €

En cas de no tenir-la, s'haurà de comprar la roba de joc del club, inclou cubre d’escalfament, samarreta i pantaló,
amb el preu de 50€; el 50% (25€) haurà de ser abonat abans de fer la comanda, i la resta al moment de l’entrega
de la roba.
El jugador/a estarà sotmès a la disciplina esportiva del club des de la data de signatura del full de llicència fins el 30
de juny de l’any vinent. Durant aquest període estarà prohibit:
a. L’entrenament, pràctica o participació a qualsevol activitat amb un altre club sense l’autorització expressa
de l’AD TORREFORTA; si aquest compromís no es complís, l’entitat tindrà la llibertat d’interposar la sanció
que estimi oportuna, o la suspensió de la llicència.
b. “Negociar” o parlar amb una altra entitat amb la intenció de marxar de l’AD TORREFORTA sense el
coneixement de la nostra entitat, en cas que això succeeixi, la nostra entitat podrà negar-se a facilitar la
Carta de Baixa o l’imprès de desvinculació.
Respectar a tots els companys, siguin o no de l’equip, i als entrenadors del nostre club; una falta de respecte envers
companys o entrenadors serà sancionada per la Comissió Esportiva de l’entitat.
Ajudar a un equip de categoria superior, sempre que es requereixi, ja sigui en entrenaments, o en entrenaments i
partits; si un jugador/a es negués a fer-ho, la Comissió Esportiva hauria d’estudiar el cas, i podria portar sancions
esportives.
Participar activament en totes les activitats que organitzi l’AD TORREFORTA.

Responsable

Finalitat
Durada
Legitimació
Destinataris
Drets

DATA:
DNI/NIE:
SIGNATURA AUTORITZANT:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
ASSOCIACIÓ DEPORTIVA TORREFORTA – CIF. G43056761
Casal Esportiu Riu Clar, s/n, 43006, TARRAGONA
info@adtorreforta.com
Inscripció a una entitat esportiva i activitats relacionades.
Fins al 30 de juny de 2021.
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment.
No es cediran dades a tercers, tret obligació legal i pròpies per l’activitat esportiva
al Consell Esportiu del Tarragonès o a la Federació Catalana de Basquetbol.
La persona sotasignant té dret de saber, en qualsevol moment, informació sobre
si l’AD TORREFORTA està tractant dades personals que la concerneixen o no. Les
persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals i revocar
l’accés de les mateixes en qualsevol moment. Aquests drets es podran exercir
mitjançant un escrit al Departament d’Administració del club en horari de dilluns
a divendres de 17h a 20h a la direcció indicada a RESPONSABLE.

