
   

 
 

FULL d’INSCRIPCIÓ Club Bàsquet VILASSAR de MAR Temporada 2019-2020 

DADES SOCI (Pare/Mare/Tutor)  

COGNOMS I NOM  DNI  

ADREÇA (Carrer, Avda..)  NÚMERO  PIS  PORTA  ESCALA  

CODI POSTAL  POBLACIÓ  PROVINCIA  

TELEFON FIX  TELEFON MÒBIL  EMAIL  

 DADES JUGADOR/A  

COGNOMS I NOM  DNI  

TELEFON MÒBIL  EMAIL  NUM. TAS  

DATA NAIXEMENT  LLOC NAIXEMENT  ESCOLA O IES  

 AUTORITZACIÓ DE LA IMATGE  
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’ article 18.1 de la Constitució espanyola i 
regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge, la Junta Directiva del Club demana el consentiment als pares o tutors legals (en cas de 
menors) o al titular per a poder publicar la imatge (a les pròpies instal·lacions, fulletons informatius, 
web, xarxes socials, Youtube, instagram, twitter, etc), on apareguin els jugadors o jugadores on aquests 
o aquestes siguin clarament identificables.  
    NO autoritzo la publicació de la meva imatge o del menor representat  
    SI autoritzo la publicació de la meva imatge o del menor representat 

 AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
En/Na:.................................................................................................... amb 
DNI/NIF....................................., com a representant legal del 
Jugador/a...............................................................................................  

AUTORITZA Al Club Bàsquet Vilassar de Mar, amb domicili social a l’Avinguda Arquitecte Farrés núm. 
190 de Vilassar de Mar, i NIF G58617648, per a que a partir de la data present i amb caràcter indefinit, a 
girar en el número del compte corrent a baix especificat a la present autorització, els rebuts 
corresponents a les quotes que es generin com a conseqüència de la participació en les diferents 
activitats del Club, i d’acord amb el establert per la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.  

Compte IBAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,         de                de 2019    

 

Signatura Soci (Pare/Mare/Tutor) 

 

 

 

DNI: 

Signatura Soci (Pare/Mare/Tutor) 

 

 

 

DNI: 



   

 
 

  

LOPD: En virtut d’allò establert a la LOPD 15/1999i la LSSICE 34/2002, l’informem que les seves dades 
personals facilitades formaran part d’un fitxer titularitat de CB Vilassar de Mar amb la finalitat de 
l’execució i desenvolupament de l’objecte d’aquesta inscripció i per les activitats i funcions pròpies del 
Club. Així com per l’enviament per correu electrònic i/o qualsevol mitjà de comunicacions relatives a les 
activitats del Club. De la mateixa manera, el/la titular accepta expressament que les dades facilitades 
puguin ser cedides a les entitats públiques i/o privades (Federació, Clubs, etc) amb la finalitat exclusiva 
de complir les obligacions i drets específics emparats en aquesta relació i, en cas que procedís, per a la 
gestió de tot tipus d’activitats esportives. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
a Pavelló La Bòbila, Av. De l’Arquitecte Ferrés, 190 - 08340 Vilassar de Mar. 

 REGLAMENT de Règim Intern El soci i el jugador, sotasignats, són coneixedors de l’existència d’un 
Reglament de Règim Intern del club, que regula el funcionament del CBVdM, i es comprometen a 
acceptar-lo. 

També es recorda que les quotes son per temporada sencera i anuals, encara que es permet al soci el 
pagament mensual, així doncs, en cas de no satisfer l’import  total de la temporada el VDMbàsquet no 
facilitarà la carta de llibertat al jugador. Per tant al signar aquesta inscripció també se accepta aquesta 
obligació 

Aquest reglament el podeu trobar en la web del club www.vdmbasquet.cat, en l’opció Documents / 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,         de                de 2019    

 

 

 

 

 

 

 

Signatura Soci (Pare/Mare/Tutor) 

 

 

 

DNI: 

Signatura Soci (Pare/Mare/Tutor) 

 

 

 

DNI: 


