TEMPORADA 2015/2016
Fitxa d'inscripció
DADES PATERNES i AUTORITZACIÓ

ALUMNE/A

Nom i cognoms Pare

Nom i Cognoms

DNI:
Adreça:
E-mail:
Telèfon :

DNI:
Data naixement:
Edat:

Dades mèdiques
Nom i cognoms Mare

DNI:
Adreça:
E-mail:
Telèfon:
Telèfon informació missatges SMS
Inscrit/a en l’escola de futbol base PEGO C. F. accepte
expressament que el futbol base PEGO C. F. puga tractar
dades de caràcter personal, imatges i/o vídeos del menor per
a ús informatiu i promocional del futbol base PEGO C. F.

Nº SIP:
Vacunes:
Al·lèrgies:
Propens:
Medicació:
Altres dades mèdiques:

Adreça
Localitat:
Codi postal:
1.- Ompliu l'autorització amb les seves dades.

El jugador/a té l'obligació de participar en la venda de loteria
de Nadal i de la Rifa de Final de temporada pre-tornejos.

2.- Important: Signa l'autorització, és imprescindible
perquè la inscripció es considere definitiva.

Finalment, faig extensiu aquest consentiment exprés a les
decisions mèdiques que es puguen adoptar, en cas d’extrema
urgència i sota l’adequada direcció facultativa, renunciant
expressament a exigir cap responsabilitat per lesions que
puguen originar com a conseqüència de les activitats que es
realitzen a l’escola futbol base PEGO C. F. que assumisc en la
seva totalitat.

3.- QUOTA ANUAL 300€.

Signatura d'autorització del representant:

1. Preinscripció 50€
Pagament en el moment de la matrícula.
2. + 5 quotes de 50€.
Que es domiciliaran pel banc o caixa. el dia 11 dels mesos
d’octubre, novembre, desembre, gener i febrer.

4.- Imprescindible estar Afiliat en el Programa FENIX
de la federació espanyola de futbol.

DOMICIALIACIÓ BANCÀRIA
NOM, COGNOMS DEL TITULAR
DNI
ENTITAT

Lloc i data:....................................................................

Coordinador Futbol Base

PEGO C. F

Ximo Siscar Bondia

OFICINA

D. C.

Nº DE COMPTE

En cas de devolució d'algun rebut serà el pare o tutor el que es farà càrrec de
les despeses 3 €.

www.pegocf.es

ximo@pegocf.es

665 011 098

NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2015/2016
1. La quota per a esta temporada serà de 300€, repartits en quotes de 50€ a pagar en el moment de la preinscripció i la resta es
domiciliarà en el compte bancari, entre els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener i febrer. La preinscripció es pagarà en
el moment de la matricula. El segon germà només pagarà el 50% de la quota original.
2. En cas de devolució d’algun rebut serà el pare o tutor del jugador el que es farà càrrec dels gastos 3€
3. La falta de pagament de diverses quotes, implicarà la retirada de la fitxa, no podent competir fins a posar-se al dia en els
pagaments corresponents.
4. Una vegada feta la fitxa de preinscripció, qualsevol baixa voluntària no tindrà dret a la devolució dels imports pagats.
5. La fitxa federativa no podrà ser entregada a cap jugador sense l’autorització de la direcció esportiva, i en aquells casos que
siguen autoritzats s’abonaran l’import de la mutualitat de futbolistes i les quotes al complet de la temporada.
6. Per a poder assistir als entrenaments a l’inici de la pretemporada a principis de setembre, serà necessari haver entregat el full
d’inscripció amb la totalitat de documentació que es demana i d’ingrés de la preinscripció.
7. La preinscripció no obliga a fer la fitxa federativa, la designació de les fitxes i dels equips en què seran assignats ells jugadors,
seran designats per la direcció esportiva. En cap cas el fet d’estar inscrit determina el dret de jugar més o menys minuts en els
partits. Tindran dret de tindre un monitor qualificat per entrenar i progressar. En este apartat l’entrenador junt amb el
coordinador son els màxims responsables. Que tindran en compte 1. Nivell de l’equip i jugador, 2. Assistència en els
entrenaments, 3. Actitud en els entrenaments i partits, esforç individual per a millorar.
8. Tot jugador estarà a disposició de l’escola per a jugar en qualsevol equip diferent del seu sempre que les normes federatives ens
deixen i seguint el criteri de la direcció esportiva.
9. El jugador, pare o mare, davant de qualsevol problema que puga sorgir haurà de dirigir-se al monitor o delegat de l’equip que
després de comunicar-li a qui corresponga li facilitarà la solució del problema.
10. Els desplaçaments del partits s’efectuaran amb autobús, menys les localitats El Verger, Ondara, Pedreguer, Denia, Gata i Xàbia.
Els pre benjamins que participen en la Safor s’agafarà autobús a partir de la ciutat de Gandia.
11. Serà obligació del jugador acudir a tots els entrenaments, partits de tota la temporada ( excepte causa justificada), acudir amb la
roba oficial del club, que corresponga en cada cas.
12. La roba oficial del club és responsabilitat del jugador, en cas de ruptura o perduda l’escola no es fa responsable i no assumeix els
gastos de roba nova.
13. Davant de qualsevol lesió demanar la fitxa i el comunicat de la mutualitat a l’entrenador o coordinador . Acudirà únicament i
exclusivament en la clínica La pau a Pego o en l’Hospital San Carlos de Denia. Al acabar la cita tornar al coordinador el full blau i
el informe del metge al coordinador, per reenviar-lo a la federació. En cas d’acudir a un altre centre ni el club ni la Mutualitat de
Futbolistes es farà responsable de cap de factura.
14. El comportament del jugador com dels familiars tant en els entrenaments com en els partits i convocatòries, haurà de seguir les
normes bàsiques de l’educació, sobretot amb els companys, contraris, àrbitres, monitors....
L’ incompliment d’esta norma podria portar des de la suspensió dels partits fins a l’expulsió de l’escola.
15. El jugador no podrà realitzar cap prova amb un altre club fins a la conclusió de la temporada i amb l’autorització del futbol base
PEGO C. F.
16. Esta temporada es repartiran 50€ en participacions de loteria de Nadal i 8 paperetes a 2€ d’una rifa que es farà amitat de
temporada per a finançar els tornejos que organitzarem per a tots els equips del futbol base PEGO C. F.

En qualitat de pare / mare / tutor:
1. Autoritze el meu fill / a, a les activitats esportives que es realitzen durant la temporada organitzades
per la nostra escola, activitats o tornejos organitzats per tercers i que la nostra escola siga invitada.
2. Autoritze al PEGO C. F., o a qui designa a utilitzar el nom del meu fill/a, en qualsevol promoció de
l’escola
Nom i cognoms del pare / mare / tutor.

Pego,

1

de

JUNY

D. N. I.

Signatura

de 2015

He llegit i accepte les normatives Temporada 2015/2016

Coordinador Futbol Base

PEGO C. F

Ximo Siscar Bondia

www.pegocf.es

ximo@pegocf.es

665 011 098

