INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2018/2019
DADES DEL JUGADOR/A
NOM ESPORTIU
NOM I COGNOMS
DATA I LLOC DE NAIXAMENT
DOMICILI
LOCALITAT I PROVÍNCIA
CODI POSTAL
TELÈFON MÒBIL JUGADOR ( si en disposa)
DNI
CATSALUT
EMAIL JUGADOR
CATEGORIA I EQUIP

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR
PARE/MARE/TUTOR
NOM I COGNOM
TELÈFONS
EMAIL

PARE/MARE/TUTOR
NOM I COGNOMS
TELÈFONS
EMAIL

OBSERVACIÓ: La formalització d'aquesta inscripció implica l'acceptació de totes les normes de la Unió
Esportiva Sant Andreu.
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AUTORIZACIÓ BANCÀRIA
1. DADES DEL JUGADOR DEL CLUB
COGNOMS

NOM

2. DADES DEL TITULAR DEL COMPTE CORRENT
COGNOMS
DOMICILI
CODI POSTAL
DNI

NOM
LOCALITAT

3. DADES DE L'ENTITAT FINANCERA CORRESPONENT AL COMPTE CORRENT
NOM DE L'ENTITAT FINANCERA
ADREÇA DE LA SUCURSAL U OFICINA

4. DADES CODIFICADES DEL COMPTE CORRENT ESCOLLIT PEL TITULAR DE LA COMPTE CORRENT (a omplir per
l'entitat financera)
IBAN
(4dígits)

Núm entitat
(4 dígits)

Sucursal o oficina
(4 dígits)

Dígit Control
(2 dígits)

Núm compte corrent (10 dígits)

A………………………………, a ……………. de………………………. de 2018
Firma del titular de la compte corrent

Firma i segell de l'entitat financera

Els informem que les seves dades personals s'afegiran als fitxers de la U.E. SANT ANDREU S.A.D. Signant aquest imprès vostè consenteix el tractament d'aquestes
dades en les condicions que es detallen: Tanmateix ens autoritza a enviar-li informació comercial, ofertes i qualsevol altre missatge que contingui informació o
publicitat de l'entitat, així com dels nostres patrocinadors, proveïdors i col·laboradors, mitjançant correu postal, electrònic i d'altres mitjans equivalents. Si no
desitja rebre aquest tipus de informació pot adreçar-se a: secretaria@uesantandreu.cat
L' U.E. SANT ANDREU S.A.D. disposa a Internet d'un espai web, http://www.uesantandreu.cat, on informa i fa difusió de les seves activitats futbolístiques i
corporatives. A més a més edita o pot editar en un futur, diverses publicacions, com ara álbum de cromos, periòdics informatius de les activitats del Club, o altres
productes multimèdia.
En aquests seguit de medis s'hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, jugadors /es realitzant activitats esportives i d'altres
relacionades amb les activitats de la U.E. SANT ANDREU S.A.D. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de la U.E.SAN ANDREU demana el consentiment
als pares o tutors legals per poder publicar fotografies, imatges i/o enregistraments en qualsevol tipus de suport audiovisual dels seus fills i filles on aquests o
aquestes siguin clarament identificables.
Els PARES/MARES/TUTORS senyalats al anvers d'aquest full, autoritzen que la imatge del seu fill/a, també senyalat a l'anvers, pugui aparèixer en les diverses
publicacions multimèdia corresponents a activitats esportives, organitzades per la U.E. SANT ANDREU S.A.D. i en la resta de publicacions que facin referència a les
activitats organitzades per l'Entitat.
Barcelona, a

de

de 2018.

SIGNAT/
PARE/MARE/TUTOR

JUGADOR
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