Benvolguts mares/pares

Des del Club Futbol Base Llagostera us volem donar les gràcies per formar part del nostre club i us
convidem a continuar amb nosaltres la propera temporada 2018-19.
Aquest any comencem de nou aquest il.lusionant projecte amb força. Un centenar d' esportistes del
nostre poble han pogut gaudir amb nosaltres practicant allò que els apasiona, el futbol.
Ens agradaria augmentar la nostre família comptant amb vosaltres,i amb els nou-vinguts, per a la
propera temporada. Per això, des del club, volem donar les màximes facilitats i que pugueu aprofitar
els descomptes que hem preparat.
Podeu inscriure el vostre fill/a si són nascuts de l'any 2000 al 2014 (abans de l'any 2000 cal adreçarse a les nostres oficines).
IMPORTANT: si fas l'inscripció abans del 30 d' agost, abonant el 100% de la quota, pots gaudir d'un
descompte del 25% (nens) quedant la quota en 375 €, i d'un descompte del 30% (nenes) amb la
finalitat de potenciar el futbol femení, quedant la quota en 350 €.
Volem que puguis gaudir d'aquest important descompte,que puguis començar a fer guardiola.
Si ho desitges, pots fer ara l'inscripció i anar fent pagaments parcials per poder arribar a la data
límit (30 d'agost) amb la quota abonada.
El preu de la quota del club la temporada 2018-2019 és de 500 € (Pagament a partir del 01/09/18)

Aquest preu NO INCLOU la fitxa federativa (el marca la FCF), la revisió mèdica (obligatòria cada
2 anys) ni la roba del club ( ús obligatori i el seu preu és de 150 € )
Si tens un germà més gran al club menor de 19 anys, disposes d'un 10% addicional.
Si tens dos o més germans més grans al club menors de 19 anys, disposes d'un 14% addicional.

Si ets nou al club, necessites l'equipació complerta. El preu de la roba per peces puja 150 €, però
si agafes el pack complert pots obtenir un 20% de descompte quedant per 120 €.
Els nous inscrits,de categoria ESCOLETA , tenen el pack de roba GRATUIT.
Per motius d'higiene la roba no té devolució.
Si arrivada la data, no poguessis o no volguessis seguir amb nosaltres, el club et retornarà
el 90 % del capital aportat.Si el motiu és esportiu (responsabilitat del club) l'import a retornar
sería del 100% del capital aportat.

Us esperem a tots , junts aconseguirem un BASE amb una base encara més sólida.

Cordialment,

Junta directiva del C.F BASE LLAGOSTERA

FULL D'INSCRIPCIÓ FUTBOL C.F BASE LLAGOSTERA
www.cfbasellagostera.cat
Nom i cognom del jugador ___________________________________ DNI/NIE_______________
Adreça_________________________________________Població______________C.P_________
Data de Naixement_____________________Mòbil______________E-mail_________________
Club temporada anterior 2017-18_____________________________________

CATEGORIES:
O
O
O

Escoleta 2013-14
Prebenjamins 2011-12
Benjamins 2009-10

O
O
O

Alevins 2007-08
Infantils 2005-06
Cadets 2004-03

O
O
O

Juvenils 2000-02
Femení
Sénior

Autoritzo al meu fill a realitzar els desplaçaments que implica la participació en les competicions, a les
activitats socials i a les activitats esportives on participi el club C.F Base Llagostera durant la temporada
2018/19. Així mateix el club queda eximit de qualsevol responsabilitat quan els jugadors es desplacin
en vehicles aliens al club. També s'autoritza al Base Llagostera a utilitzar la imatge del jugador en
qualsevol dels seus mitjans de difusió, així com a la difusió de publicitat en l'quipació esportiva.

Jo, Sr/a________________________________________amb D.N.I__________________________

Signatura

En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades l'informen, i vostè consenteix expressament en signar aquest document,
que les dades facilitades en el mateix, així com els aportats amb posterioritat, siguin incorporats a un fitxer titularitat del Base
Llagostera. La finalitat és la gestió de la relació mantinguda amb vostè, així com atendre les seves consultes i poder-li remetre informació sobre novetats, activitats o serveis del Base Llagostera que puguin resultar del seu interès a través de diferents mitjans, incloent els electrònics. Vostè, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint una sol.licitud per escrit,
amb la ref."Protecció Dades" i fotcòpia del seu DNI.

Pagament a través del nº de compte: ES34 0081 5392 16 0001165326 (BANC SABADELL)
Pagament a través del nº de compte: ES30 2100 0083 84 0200317141 (LA CAIXA)

Presentar aquest full ( AMB EL COMPROVANT DE PAGAMENT ) a les nostres oficines al camp
municipal.

Llagostera, a_______de__________________de 201______

AGRAIRÍEM FER SERVIR MAJÚSCULES PER EVITAR ERRORS DE TRANSCRIPCIÓ

