
    

Informació, procés i períodes d’inscripció pel  

FutSal Live Camp 2018 

 

Per tal de fer la reserva de la plaça pel FutSal Live Camp 2018 heu d’omplir la 

documentació adjunta (l’imprès d’inscripció i autorització dels drets d’imatge). 

Aquests impresos s’han de lliurar al vostre monitor/entrenador o enviar-la per e-mail en 
format pdf  fssolsona@gmail.com abans del 22 de juny .  

El campus és dura a terme al mes de juny entre 25 i 30, els horaris seran: 

• 25 al 29 de juny serà 16 H – 19 H. 

• 30 de juny dia de cloenda 10 H - 13H. 

El cost es de 60€, amb un 25% de descompte per els germans/es. 

Forma de pagament, 

Efectiu, s’abonarà al moment de la entrega de la inscripció. 

Domiciliació, El rebut és farà afecteu durant la setmana prèvia al inici del 
campus. Sóc afiliat al F.S.Solsona, vull que es faci afectiu al compte que el club 
ja té. 

Domiciliació: El rebut és farà afecteu durant la setmana prèvia al inici del 
campus. No sóc afiliat al F.S.Solsona, s’ha de omplir l’imprès de la autorització 
compte bancari 

Transferència bancaria al numero de compte ES21 2100 0081 9301 0179 8621 

(La caixa), Indicant el nom del nen/a i Camp 2018  fins que no s’hagi fet el ingrés 

no estarà inscrit. 

Per més informació contactar, Ramon 639908175, Eliseu 600841469. 

 

 

 

 

 

 



    

Inscripció  FutSal Live Camp 2018 

 

Dades del jugador: 

Cognoms:________________________________            Nom: __________________ 

Data de naixement: ___________________ 

 

Dades dels tutors: 

Cognoms (Tutor 1):___________________________       Nom: __________________ 

Cognoms (Tutor 2):___________________________       Nom: __________________ 

Telèfons de contacte (Tutor 1) :  Mòbil: ______________            Fix: ______________ 

Telèfons de contacte (Tutor 1) :  Mòbil: ______________            Fix: ______________ 

Data de naixement (Tutor 1): __________  Data de naixement (Tutor 2): ___________     

De conformitat amb el disposat a la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal, el FS Solsona, l’informa que les dades personals proporcionades per vostès son incorporades en un fitxer 
físic de la seva titularitat, amb la finalitat de desenvolupar la tasca esportiva del nostre club. 

Així mateix l’informem que determinades dades personals podràs ser comunicades als organismes públics i privats 
encarregats de l’organització i gestió de les activitats esportives i solament podran ser utilitzades per aquest organisme 
per la finalitat amb la que han estat comunicats, quedant aquestes últims obligats a la observança de la LOPD- RGPD. 

En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establers a la LOPD-RGPD i 
en el seu reglament a través d’un escrit dirigit a: 

F.S Solsona 
C/salvador Espriu, nº 10 
25280 Solsona – Lleida 
fssolsona@gmail.com 
 

Hem dono per informat /a i dono la meva autorització per la utilització i tractament de dades, que el FS Solsona pugui 
necessitar per efectuar aquelles comunicacions necessàries per la tramitació  de la present llicencia, i aquelles 
necessàries amb la finalitat del fitxer de recollida de dades.   

Signatura del tutor/a o Jugador, 

 

      

      

     Solsona, _______ de  __________ de 20___ 

 

 

 

DNI: 



    

Autorització dels drets d’imatge pel 

 FutSal Live Camp 2018 

 

Jo_____________________________, amb DNI núm ______________ com a tutor/a 
del jugador/a __________________________________________________________, 
sent conscient que el dret d’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. 

 

AUTORITZO     NO AUTORITZO  

 

Que la imatge dels meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat 

FutSal Live Camp organitzat pel Club Futbol Sala Solsona, publicades a la pàgina web, 

facebook, instagram del Club o qualsevol altre mitjà de difusió que faci referencia a 
aquesta activitat. 

 

Signatura del tutor/a o Jugador, 

 

 

 

 

     Solsona, _______ de  __________ de 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Autorització Compte Bancari 

 FutSal Live Camp 2018 

 

 

Entitat bancaria: _________________________________ _______ 

IBAN: _ _ _ _ 

Núm. Llibreta/compte: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _ - _ _ _ _ 

Titular del compte: _______________________________ _______ 

 

Al signar aquest imprès, autoritzo al club futbol sala Solsona, amb el CIF G25766478, 
perquè des de l’entrada en vigor de la llei 16/2009 de serveis de pagament, domicili al 
numero de compte bancari tots els rebuts corresponents que es generin durant les 
seves activitats esportives. Aquesta autorització té caràcter indefinit mentre hi hagi una 
vinculació amb el club, o bé, s’acordi, per les dues parts, una altra forma de pagament. 

 

Signatura del titular del Compte, 

 

 

 

 

     Solsona, _______ de  __________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI: 


