INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020/2021

Futbol Femení

⬜

Futbol Sala

⬜
⬜

Futbol Base

DADES DEL JUGADOR/A
Nom i cognoms:
Data de naixement: _____/_____/_______

⬜Patufets ⬜Prebenjamí ⬜Benjamí ⬜Aleví ⬜Intantil ⬜Cadet

DNI (o equivalent):

Domicili:

Telèfon de contacte:

CP i Localitat:

(2015-16)

Data vigència reconeixement mèdic (FCF):
2020 ⬜

(2013-14)

( 2011-12)

(2009-10)

(2007-08)

(2005-06)

⬜Juvenil
(2002-03-04)

E-mail de contacte:

2021 ⬜

Tutor/a 2 (opcional)

Tutor/a 1

DADES REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms:
DNI (o equivalent):

Data de naixement: _____/_____/________

Telèfon:

Data de naixement: _____/_____/________

Telèfon:

E-mail:

Nom i cognoms:
DNI (o equivalent):
E-mail:

DADES BANCÀRIES (en cas de domiciliació de les quotes)
Nom i cognoms titular:

Documentació

IBAN

E S

- Inscripció emplenada en la seva totalitat
- Fotocòpia DNI o equivalent
- En cas de no haver estat mai a la Federació Catalana de Futbol, DNI o equivalent del/la representant legal
- En cas de domiciliació bancària, adjuntar rebut o fotocòpia on aparegui IBAN

Categoria

Pagament únic
(total)

Inscripció

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Patufets

Quota 2020-21

430 €

⬜

180 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

-

-

-

⬜

Prebenjamins

Quota 2020-21

530 €

⬜

180 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

-

⬜

Futbol Base Masculí

Quota 2020-21

580 €

⬜

180 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

⬜

Futbol Base Femení

Quota 2020-21

530 €

⬜

180 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

-

⬜

Escoleta Sala

Quota 2020-21

250 €

⬜

100 €

50 €

50 €

50 €

-

-

-

-

-

⬜

Futbol Sala

Quota 2020-21

455 €

⬜

155 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

-

-

⬜

Equipament esportiu*

179 €

⬜

* El pagament es realitzarà en el moment de la compra; el primer dia d'entrenament.

Accepto les condicions i normes que estableix el Cerdanyola del Vallès F.C. En cas d'escollir el pagament mitjançant domiciliació bancària, autoritzo el
pagament dels rebuts que a partir de la data actual presenti el Cerdanyola del Vallès F.C. al compte del que sóc titular. I perquè així consti i tingui els
edectes que corresponguin, signo aquest document.

Signatura tutor/a 1

_____/_____/2020

Vist i plau del CFC

Informació d'interès

- El preu de la quota inclou l'equipament de partit.
- El pagament de la inscripció s'ha de realitzar presencialment en efectiu o targeta a les oficines del Cerdanyola del Vallès
F.C. al CM Bòbila-Pinetons, c/Galícia s/n o mitjançant una transferència o ingrés al c.c de Banc de Sabadell IBAN ES04 0081
0002 4500 0215 2618 indicant el nom i cognoms, any de naixement del jugador/a i si es tracta de futbol base, futbol sala o
futbol femení.
- Les noves inscripcions al Cerdanyola F.C. hauran de comprar l'equipament esportiu del club, fent-ne efectiu el pagament
en el moment de la inscripció.
- El descompte per a germans serà l'última quota d'aquell de menor import.
- L'Escoleta del Futbol Sala no disposa de descomptes addicionals, ja que disposen d'un preu especial reduït.
- El Cerdanyola F.C. acceptarà aquelles inscripcions realitzades fins al 31 de juliol de 2020; a partir d'aquesta data, només
s'admetran inscripcions per a completar equips.

NORMES DE FUNCIONAMENT
Terminis d’inscripció:
La inscripció per a la propera temporada comença el 8 de juny i acaba el 31 de juliol de 2020. En cas de no fer la inscripció en el termini establert,
només s’admetran inscripcions per a completar equips.
És obligatori que cada jugador i jugadora disposi de la mutualitat pagada, que s’ha de tramitar personalment a través del Portal del Federat de la
Federació Catalana de Futbol. Sense aquest tràmit, no es realitzarà la tramitació de la fitxa federativa i no es podrà entrenar.
Amb el preu de la inscripció es donarà el següent material: els pantalons, la samarreta i les mitgetes de partit.
Per acceptar qualsevol inscripció de jugadors serà condició indispensable estar al corrent del pagament de les quotes corresponents a les
temporades anteriors.
En cas de devolució d’algun rebut per part de l’entitat bancària s’aplicarà un recàrrec de 5€ per fer front a les despeses de devolució. A partir del
segon rebut consecutiu retornat, el jugador/a no podrà entrenar ni disputar els partits oficials.
Un cop realitzada la inscripció no es concediran baixes a sol·licitud de cap jugador o jugadora. Si, per alguna circumstància excepcional s’haguessin
de concedir, no es tindrà dret a la devolució de les quotes pagades.
Aquells jugadors/es que sol·licitin la baixa al Cerdanyola FC abans que la temporada hagi finalitzat, hauran de fer efectiu el pagament de la totalitat
de la quota de la seva categoria per tal d’obtenir-la (preus de la temporada 2020-21 especificats en el full d’inscripció).
Tots els jugadors i jugadores del Club estaran obligats a disposar d’un certificat mèdic segons les normes de la Federació Catalana de Futbol
conforme són aptes per la pràctica del futbol. Aquest document serà obligatori per a la formalització de la inscripció. Tots els jugadors i jugadores
romandran inscrits en la Mutualitat de Futbolistes, llevat d’aquells que, per edat o per nivell competitiu, no participin en competicions organitzades
per la Federació Catalana de Futbol, els quals seran inscrits en una altra mútua.
Amb la signatura de la inscripció, el pare, mare i/o tutor autoritza al Club per a què el jugador es pugui desplaçar als partits, tant amistosos com de
competició, pel mitjà que el club cregui més adient, excloent el mateix de qualsevol responsabilitat.
Els pares, mares i/o tutors cedeixen les dades personals i els drets d’imatge del jugador/a al Club, en benefici de la promoció i publicitat de l’entitat.
En cas de no acceptació d’aquesta clàusula, caldrà comunicar-ho al club per escrit, segons estableix la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de
Protecció de Dades de caràcter personals (LOPD).
Tant els jugadors com els seus pares i/o tutors es comprometen, mitjançant la seva signatura en aquest full, a acatar els estatuts i les normes de
règim intern del Club.
NORMATIVA DE RÈGIM INTERN
1.- És obligació de tots els jugadors i jugadores del Cerdanyola del Vallès Futbol Club assistir puntualment als entrenaments i partits, havent de
justificar, en tot cas, qualsevol falta d’assistència a l’entrenament. Quan, per causa d’estudis, un jugador o jugadora hagi de faltar als entrenaments
de forma continuada, haurà de comunicar-ho a Coordinació abans de formalitzar la fitxa amb el Club o, si més no, abans de començar a temporada.
Així mateix, tots es jugadors i jugadores resten sotmesos a la disciplina del Club i a disposició dels interessos d’aquest fins el 30 de juny de 2021.
2.- Queda expressament prohibit a tots els jugadors i jugadores fumar i/o consumir begudes alcohòliques durant el temps que depenguin de l’entitat.
3.- S’entén que el comportament de qualsevol esportista ha de ser cívic i amistós. Per tant, no es permetran, i seran motiu de sanció i expulsió del
Club, segons els casos, totes les conductes que impliquin insults, paraules malsonants, indisciplina amb qualsevol persona del quadre tècnic o
directiu, actes vandàlics i, en resum, qualsevol comportament incívic o de menyspreu vers els companys, contraris, col·lectiu arbitral i altres
persones.
4.- Els jugadors i jugadores no podran assistir als entrenaments ni disputar partits amb objectes a la cara, celles, boca, nassos i orelles.
5.- La roba per a entrenaments i partits facilitada pel Cerdanyola FC és d’utilització obligatòria en totes les activitats organitzades pel Club. Sota cap
concepte, els jugadors i jugadores podran vestir cap altre peça de roba. La reiteració de l’incompliment d’aquest punt es considerarà falta molt greu.
6.- Les faltes seran lleus, greus i molt greus. La sanció de les faltes lleus i greus correspondrà a Coordinació, mentre que la competència per
sancionar les faltes molt greus, inclosa l’expulsió del Club, i tramitar-les a la Federació, correspondrà a la Junta Directiva.
7.- El jugador o jugadora pertany a l’entitat i, per aquest motiu, acceptarà les decisions tècniques del club i de l’entrenador, estant a la disposició de
l’equip que el necessiti.
8.- El futbolista és la imatge de l’entitat que representa. La seva conducta i elegància, dins i fora del camp, és el factor determinant de la imatge del
club.
9.- Qualsevol conducta d’indisciplina o desobediència en els entrenaments, partits, concentracions o desplaçaments, serà sancionada d’acord amb
la falta.
10.- El jugador o jugadora haurà de fomentar un clima de companyerisme amb tots els companys i companyes. Les accions comeses contra els
propis companys i companyes seran sancionades amb el màxim rigor, tant si es produeixen dins com fora del camp.
11.- Els jugadors, jugadores, pares, mares i/o tutors, accepten aquestes Normes de Règim Intern, que constitueixen un resum, molt abreujat, del
Reglament de Règim Intern del Club. El Reglament complet és a les oficines de l’entitat i roman a disposició de totes aquelles persones del club que
desitgin consultar-lo.

