FOTO

XI JORNADES DE TECNIFICACIÓ FUTBOL 2019

INSTAL·LACIONS CAMP MUNICIPAL PINEDA DE MAR “CAN XAUBET”
FULL D’INSCRIPCIÓ: EDATS 2013-2003

Tccnificació Jugador

Tecnificació Porter

Dades Personals : Jugadors/res federats a fcf
Nom i Cognoms:
Data naixement:
____________________________________________________________________________________________________________________
Domicili:
Població :
CP:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Tel.
Email : (escriu en Majúscules)

Al·lèrgies □ no □ si______________________________________
Malalties o discapacitat □ no
□ si___________________________
Lateralitat _____________________________
Talla Roba: □ S (8-10)
□ M(10-12 )
□ L (12-14 )
Posició Natural _________________________
Club Actual ________________________________ Categoria _____________________ Divisió_______________

□ XL (14-16)

□ Quan acabin les activitats el/la vindran a recollir sempre □ Quan acabin les activitats podrà marxar sol/a (en aquest cas necessiten autorització)
Documentació que adjunto
□ Fotocòpia Targeta Sanitària
Import i dates de l’activitat
MARCAR OPCIONS:

□ Una fotografia tipus carnet (amb el nom i cognoms a darrera)

Data d’assistència per setmanes : 01de Juliol al 5
Tria Horari:

Matins : 9h a 13h

Preu curs 1 setmana:

160 €

08 de juliol al 12

15 de juliol al 19

22 de juliol al 26

Tardes: 17H a 21 H
Preu curs 2 setmanes: 240

€

Preu 3 setmanes:

320 €

Preu 4 setmanes

: 380 €

Descomptes: del 20% al segon Germà/ 10% € Menys si ets Aquahotel, F.C.
Inclou : Assegurança i responsabilitat civil + equipació opció 1 setmana ó 2 setmanes ( 1 Samarreta + pantaló+bossa-motxilla )
equipació opció 3 setmanes ó 4 setmanes (2 samarretes+pantaló+bossa-motxilla )
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves
dades formen part d’un fitxer de titularitat de AQUAHOTEL, F.C. SUPPORT SOCCER S.C.P. Així mateix li comuniquem que vostè pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Cl. Narcis Monturiol 161 169 Local 3, Codi Postal: 083970, Localitat: Calella, Província: Barcelona.
En /Na_________________________________________________________________ amb D.N.I. nº___________________________
Com a tutor legal de __________________________________________________ autoritzo a AQUA HOTEL F.C. /SUPPORT SOCCER S.C.P. a la
presa d’imatges meves per il·lustrar material comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual de l’activitat d’ Escola de futbol.
Així mateix AQUA HOTEL, F.C. / SUPPORT SOCCER, S.C.P. podrà enviar publicitat de les activitats relacionades amb l’activitat de l’empresa.

________de________________________de 2019

Signatura Pare / Mare/ tutor :

Amb la col.laboració:

Carrer Narcís Monturiol 161-169 local 3
Calella (Barcelona) E-08370
Tel. 93766 41 23 / 696450066 / 679583897
Tecnificacion@supportsoccer.es
silvia@supportsoccer.es

DATES: 01de Juliol al 26 de Juliol del 2019
HORARI: de 9h a 13h ó 17 h a 21 h
EDATS: 2002 al 2013

.

CONDICIONS GENERALS:
. Jugadors/res federats a fcf.
· Les inscripcions es formalitzaran per estricte ordre de sol·licitud.
· Cal entregar el full d’inscripció complimentada i firmat.
· La plaça del nen /a quedarà reservada en el moment de fer efectiu l’import de la reserva 100 Euros.
. L’import total del pagament ha de quedar abonat 10 dies abans de començar les tecnificacions
. En cas d’anular inscripció NO s’abonarà l’import de la reserva .
. Una vegada iniciades les tecnificacions NO es retornarà cap import.
. Si el nen té una lesió NO es retornarà cap import.
. Places limitades
· Preus : 4 setmanes 380€ / 3 setmanes 320 € / 2 setmanes 240 € / 1 Setmana 160 €
. Assegurança medica inclosa +equipació ( 1 Samarreta , 1 pantaló , una Bossa-Motxilla)

Pagaments:
Nº compte: CAIXABANK ES 42 2100 0369 110200456067

indicant:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE TECNIFICACIÓ

en les oficines de Support Soccer de dilluns a divendres de 9h a 13h o de 15h a 17h.

Per inscriure’s o per més informació contacteu:
Horari d’oficina de dilluns a divendres, de 9h a 13h o de 15h a 17h al Telf. 937664123
Altres dies o horaris al 679583897 / 696450066

Amb la col.laboració:

