
Full inscripció temporada 2017-2018

 CLUB VOLEIBOL ARENYS

NOM:____________________________   1r COGNOM:____________________  2n COGNOM____________________

LLOC DE NAIXEMENT:_________________________________  PROVÍNCIA DE:__________________________________

DATA NAIXEMENT:__________________  ADREÇA:________________________________________________________

POBLACIÓ:_________________________________  PROVÍNCIA:_____________________  CODI POSTAL:____________

DNI:_____________ COL·LEGI:_______________________________  POBLACIÓ:________________________________

CURS:__________________  TEL CASA:_________________________ MÒBIL:_________________________________

JUGARÀ CATEGORIA:__________________________  EN QUINA POSICIÓ JUGUES:______________________________

 

Nº TARGETA SANITÀRIA:______________________________________________________________________________

ALGUN TIPUS DE MALALTIA:____________________________  ALGUNA AL·LÈRGIA:____________________________

JUGADOR NACIONAL: FOTOCÒPIA DNI – FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA.

JUGADOR ESTRANGER: FOTOCÒPIA PERMÍS RESIDÈNCIA – FOTOCÒPIA PASSAPORT – 2 FOTOS MIDA CARNET

ÀREA PERSONAL

ÀREA ESPORTIVA

ÀREA MÉDICA

DOCUMENTS NECESSARIS



Dades del jugador per domiciliar les

quotes temporada 2017/2018 CLUB

VOLEIBOL ARENYS

NOM:____________________________   1r COGNOM:____________________  2n COGNOM____________________

CATEGORIA / EQUIP____________________________  DTO APLICABLE JUSTIFICAT_______________________________

TELÈFON:____________________________________________ MÒBIL:________________________________________

NOM DEL BANC O CAIXA D’ESTALVIS:____________________________________________________________________

NUM. COMPTE (4 DÍGITS IBAN+20 DÍGITS CTA):____________________________________________________________

                     SIGNATURA AUTORITZACIÓ                                                         SIGNATURA TRESORER CONFIRMACIÓ

     Butlleta a lliurar conjuntament amb els fulls d’inscripció + 1a quota el primer dia de l’entrenament posterior a la reunió

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jugador inscrit. 

Temporada 2017/2018                    Lliurar a l'entrenador segellat

Nom del jugador:______________________________________________ Equip:__________________



CLUB VOLEIBOL ARENYS

temporada 2017-2018
Pagament únic

Preinscripció quota
50€       +   400€

450,00€ Setembre en efectiu o portant resguard bancari previ ingrés al c/c:
ES29 0182 1468 5102 0187 4658

Preinscripció   +    1a quota
50€          +         150€

200,00€ El 1r dia de l’entrenament en efectiu o portant resguard  bancari previ ingrés al
c/c:  ES29 0182 1468 5102 0187 4658

2a quota 100,00€ Cobrament a finals d’octubre per domiciliació bancària

3a quota 100,00€ Cobrament primers de desembre per domiciliació bancària

4a quota 50,00€ Cobrament mitjans de febrer  per domiciliació bancària

         Presentant document acreditatiu:  5% dte. monoparental o família nombrosa/ 50% dte. x un 3r familiar al club.

NOM DE LA MARE:_____________________ 1r COGNOM:____________________2n COGNOM__________________

DNI:_______________________  ADREÇA:_______________________________________________________________

POBLACIÓ:________________________________________ TELÈFONS CONTACTE:_______________________________

NOM DEL PARE:______________________1r COGNOM:____________________2n COGNOM____________________

DNI:_______________________  ADREÇA:_______________________________________________________________

POBLACIÓ:________________________________________ TELÈFONS CONTACTE:_______________________________

__________________________________________________________________________________________________

 Com a mare, pare o tutor, autoritzo al meu fill/a a inscriure’s al Club Voleibol Arenys acceptant les 

normes del règim intern del club.

 Dono el meu consentiment a que el meu fill/a pugui entrenar, jugar i desplaçar-se per carretera amb 

el meu club assumint tota la responsabilitat.

 Certifico que el meu fill ha passat els controls mèdics i és apte per a la pràctica de l’esport.

 Si el meu fill/a pertany al Club Voleibol Arenys i és reclamat per un altre club ho posarà en 

coneixement de l’entitat no podent anar a entrenar sense previ permís del  Club Voleibol Arenys.

 Dono el meu consentiment per poder publicar fotografies o vídeos on apareguin els meus fills i on 

siguin clarament identificables atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982.

SIGNATURA PARE, MARE O TUTOR:                                                                     SIGNATURA DEL PRESIDENT:

   

ÀREA FAMILIAR



Full d’informació i quotes temporada

2017/2018

 CLUB VOLEIBOL ARENYS
Pagament únic:
Preinscripció quota 
         50€       +   400€

450,00€ Setembre en efectiu o portant resguard bancari previ ingrés al c/c: 
ES29 0182 1468 5102 0187 4658

Preinscripció   +    1a quota
         50€          +         150€

 200,00€ El 1r dia de l’entrenament en efectiu o portant resguard  bancari previ ingrés al
c/c:  ES29 0182 1468 5102 0187 4658

2a quota    100,00€ Cobrament a finals d’octubre per domiciliació bancària

3a quota    100,00€ Cobrament primers de desembre per domiciliació bancària

4a quota    50,00€ Cobrament mitjans de febrer  per domiciliació bancària

 Quota jugadors competició   pagament domiciliat dins les dates establertes  

 Quota jugadors només entrenament   pagament domiciliat dins les dates establertes

o Preinscripció 50,00€ i pagament mensual 30,00€ sempre.

 Informació de descomptes, promocions i obsequis    

o Els descomptes no són acumulatius, es farà sobre la 1a quota, mai sobre la 

preinscripció de la temporada que és per a tothom de 50,00€.

o 3 membres jugant al club: descompte del  50% a un dels membres. 

o Ajudes per als Estudiants Universitaris i de Grau superior.  

o Famílies  nombroses: 5% de descompte presentant el document acreditatiu

o Monoparental: 5% de descompte presentant document acreditatiu.

o Cada jugador del club que capti a un altre jugador masculí entre 8 i 17 anys, a 

partir d’octubre, i amb una permanència mínima d’un any, no pagarà la 4a 

quota.

o Pagament únic: regal. 

 Tots els pagaments sempre seran domiciliats per entitat bancària:  * Els retorns 

bancaris ocasionaran una despesa de 3,00€ que s’afegirà a la quota, 

independentment del motiu pel que s'hagi retornat el rebut.

 MOLT IMPORTANT  

 S’han d’omplir obligatòriament les dades del jugador/a a l'apartat «fes-te'n 
jugador» del web www.voleiarenys.com, abans de portar aquest full omplert el 
primer dia d’entrenament.

http://www.voleiarenys.com/

