
Inscripció  

Temporada  
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/ Club Atlètic Mollet 

ATLETA FOTO 

 

 

 

INFORMACIÓ DE PAGAMENTS 

 

 

HORARIS 

 

 

 

Dilluns (18-19:30h) 

Dimecres (18-19:30h) 

Divendres (18-19:30h) 

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ 

 
Opció 1: 2 o 3 dies d’entrenament → 255€ 

Opció 2: 1 dia d’entrenament → 180€ 

 

 

Opció 1: Setembre → 85€ metàlic en el moment de la inscripció 

             Desembre → 85€ per compte bancàri 

             Març → 85€ per compte bancàri 

 

Opció 2: Setembre → 60€ metàlic en el moment de la inscripció 

                Desembre → 60€ per compte bancàri 

                Març → 60€ per compte bancàri 

 

*En l’opció 1, pel segon germà la quota será de 60€ per trimestre 

 

Nom del germà:  
 

 

Nom complet 

DNI 

Targ. Sanitaria 

Data naix. 

e-mail 

Telèfon 

Al·lèrgies? 

 

 

 

 

 

 

 

PARE, MARE o TUTOR 

 

Nom complet 

Adreça 

CP i Municipi 

e-mail 

Tel. mòbil (mare) 

Tel. fix 

 

 

 

 

 

 

Tel. mòbil (pare)  

Autoritzo com a 

pare, mare o turor 

legal: 

SIGNATURA 

 

 

CATEGORIES 

 Pre-benjamí 

 

 

Benjamí 

 

Aleví 

Infantil 

DADES BANCÀRIES 

Titular  
NIF 

Entitat 
 

 

Autoritzo que siguin carregats al meu 

compte els rebuts emesos al meu nom pel 

Club Atlètic Mollet: 

SIGNATURA 

ES_ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

 

 

HAS DE PORTAR 

 
Aquest full complet (cara i dors!) 

1 fotocòpia del DNI nen/a 

1 fotocòpia del DNI pare/mare 

1 fotocòpia de la targeta sanitària 

NO S’ACCEPTARAN 

INSCRIPCIONS INCOMPLETES! 

 Mini 

1 fotos de carnet 



 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET  A 
LA PRÒPIA IMATGE 

 

 

 

Signatura titular 

 

 

PAGAMENT DE QUOTES, a tenir en compte 

-En cas de devolució del rebut, el club carregarà 

5€ sobre la reemissió, per les despeses bancàries 

ocasionades. 

-En cas d’impagament, la junta es reservarà la 

decisió de no permetre participaren les 

competicions ni entrenar al atleta. 

-Com a màxim s’admetrà el pagament en 3 

terminis ( no s’acceptaran fraccionaments de 4 o 

més), i sempre pagat el 100% abans d’acabar 

l’any. Les excepcions seran mínimes i hauran de 

ser parlades amb la junta. 

 

I SI MARXO? 

 

Heu de pensar que tot atleta té 

associades despeses federatives i 

d’entrenadors. 

Un cop signada la fitxa federativa 

s’assumeix la responsabilitat de 

fer efectives totes les quotes 

corresponents a la temporada en 

curs, fins i tot en el cas de donar-

se de baixa del club abans 

d’acabar-la. 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, les dades facilitades el Club Atlètic Mollet, 

s’utilitzaran només amb finalitats d’informació, comunicació i exercici de 

les activitats esportives i socials, així com per les gestions administratives 

pròpies del club relacionades amb els seus associats i/o activistes. 

No es cediran dades a cap altre entitat o organisme, tret que compti amb 

el consentiment exprés de la persona interessada. El Club Atlètic Mollet 

podrà fer ús de les dades personals amb finalitats històriques i/o 

estadístiques. 

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, la Junta del Club 

Atlètic Mollet demana el consentiment al pare/mare o tutor/a legals per 

poder publicar fotografies corresponents a activitats esportives o socials 

organitzades pel propi club, on apareguin els seus fills o filles i on, aquests 

o aquestes, siguin clarament identificables. 

 

amb DNI 

 
Autoritzo l’ús de dades de caràcter personal i la cessió dels drets d’imatge per les 

activitats esportives i/o socials organitzades pel Club Atlètic Mollet per les 

persones indicades a la primera pàgina d’aquest document. 

Mollet del Vallès, a  

 

Sr./Sra. 

 

 

 

 

Signatura titular 

 

REGLAMENT INTERN PER ATLETES 
El compliment d’aquest reglament és obligatori i millorarà la convivència dins del club. 

 

Tots els atletes, pares/mares o tutors legals han de llegir el reglament intern del club. 
Aquest reglament el podeu consultar a la pàgina web del club:  http://www.camollet.cat   
o a l’oficina del Club(secretaria). 

 

Jo en/na 
 

Amb DNI 
 

comprenc i accepto el Reglament intern del Club Atlètic Mollet per a les persones 

indicades a la primera pàgina d’aquest document. 

Mollet del Vallès, a  

Signatura titular 

 

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