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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021-2022 

DADES DEL JUGADOR/A (omplir en majúscules) 

Nom .................................................................. Cognoms .................................................................................. 

NIF .................................................................... Número targeta sanitària ......................................................... 

Adreça .............................................................. Núm. ...........  Població ............................................................. 

Data de naixement ........................................... Club o escola ............................................................................ 

 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR (omplir en majúscules) 

Nom ................................................................. Cognoms ................................................................................... 

NIF ................................................................... Telèfon de contacte .................................................................. 

Telèfon 2 ......................................................... Correu electrònic ...................................................................... 

 

QUOTES ANUALS 

Per apuntar-se cal pagar una inscripció  de 75€ (*), que es descomptarà de l’última quota,  en totes les 
inscripcions fetes abans del 15-07-21. 

Equips federats (3 dies d’ entreno a la setmana)................................................. 500 € 

Equips federats / Escolars  (2 dies d’ entreno a la setmana) ...............................  350 € 

Debutants (2 dies d’ entreno a la setmana)..........................................................  250 €  

* L’esportista és l’encarregat d’aportar tota la documentació mèdica que se li demani. 

* Els pares, mares i/o tutors són els responsables de portar al seu fill al lloc de la convocatòria. 

* El 2n. germà tindrà un 20% de dte. 

 

A DESTACAR: 

 No s’acceptarà cap inscripció si hi ha imports pendents de regularitzar de la temporada passada 
2020-2021. 

 Tots els jugadors que facin l’ inscripció abans del 15-07-2021, tindran dues samarretes 
d’entrenament del CFVNG de regal. Per aquells jugadors que la facin posterior a aquesta data 
únicament en tindran una.  

 
 
HORARI I FORMES DE PAGAMENT 

Quins dies i hores ? Dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 20:30.  

On ? Despatx CF Vilanova  

Com ? El pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit o bé en efectiu un a les nostres oficines;   o bé,  
fent ingrés en el número de compte de Banc de Sabadell   ES91 0081 1611 02 0001418444 
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Un cop emplenat aquest formulari d’inscripció, es prega s’enviï  escanejat al nostre mail: 
cfvngsecretaria@gmail.com , juntament amb el comprovant de la transferència  del pagament de la  
matrícula (IMPORTANT: es prega que,  en el concepte de la transferència, es posi el nom complert del nen 
i la categoria)  
 

(*) Tots aquells que s'hagin matriculat abans del 15-07-21, restaran els 75€ de la matricula en aquesta quota. 

 

REVISSIONS MÈDIQUES I FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL: 

 
Abans de qualsevol tràmit a la FCF, cal tindre la revisió mèdica al dia (caduquen cada dos anys) i efectuada 
per un centre homologat per part de la FCF. 
 
La Mutualitat de futbolistes i la quota de manteniment del Portal del Federat, seguint les instruccions de la 
FCF, haurà d'estar tramitada i pagada pel jugador. Aquest tràmit és imprescindible per a poder fer la 
inscripció i tramitar, posteriorment, la fitxa federativa. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

- Fotocòpia del DNI o del llibre de família 

- 1 fotografia mida carnet 

- Fotocopia targeta sanitària 

 

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE 

El dret d'imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982 del 5 de 
Maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

En/Na .................................................................................................................................................... amb DNI 
............................................. autoritza l’ús públic, comercial i informatiu de material audiovisual i fotogràfic 
del seu fill/a ................................................................................................................ per a que pugui aparèixer 
a les diferents xarxes socials de l’entitat esportiva.  

 
SIGNATURA PARE, MARE O TUTOR    SIGNATURA DE L’ESPORTISTA 

 
 
 
 
 
* Els signants es comprometen a complir i respectar el règim intern del club 

 Federats (3 dies) Federats / Escolars 
(2dies) 

Debutants 

Primer pagament fins al 15 de setembre de 2021 150 € 100 € 75€ 

Segon pagament fins al 15 de novembre de 2021 175 € 125 € 100€ 

Tercer pagament fins al 15 de gener de 2022        175 € (*)        125 € (*) 75€ (*) 
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