FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CAMPUS NADAL 2020/21
DADES DEL JUGADOR/A (omplir en majúscules)
Nom .................................................................. Cognoms..................................................................................
NIF .................................................................... Número targeta sanitària.........................................................
Data de naixement ........................................... Al·lèrgies o intoleràncies..........................................................
Escola o club de procedència ................................................................................................................................
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR (omplir en majúscules)
Nom .................................................................. Cognoms...................................................................................
NIF ..................................................................... Telèfon de contacte.................................................................
Telèfon 2 ........................................................... Correu electrònic......................................................................
PREUS I TORNS SETMANALS (pagament amb transferència)
SETMANA
1
2
DIES SOLTS

DATA
28, 29, 30 i 31 de desembre
4, 5 i 7 de desembre

MARCAR

MARCAR

28 de desembre
29 de desembre
30 de desembre

DIES / SETMANES

PREU (€)

31 de desembre

SETMANA 1 SENCERA

50€

4 de gener

SETMANA 2 SENCERA

35€

5 de gener

LES2 SETMANESSENCERES

80€

7 de gener

DIES SOLTS

15€

* Es farà un descompte del 10% per germans/es.
* El servei d'acollida serà de 8:30 a 9:00 i de 13:00 a 13:30. (Si en algun cas és necessari incrementar les
hores d’acollida podeu comentar-nos-ho al enviar la inscripció)

Rambla Sant Jordi s/n. 08800. Vilanova i la Geltrú

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Fotocòpia del DNI o Llibre de Família.

FORMES DE PAGAMENT
On ? Com? Degut al tancament de les oficines del CF Vilanova per part de l’Ajuntament com a conseqüència
del COVID-19, s’ha de fer el pagament a través d’una transferència o bé ingrés en efectiu a qualsevol oficina
del Banc de Sabadell al compte ES37 0081 1611 01 0001452251
(IMPORTANT: es prega que, en el concepte de la transferència, es posi el nom complet del nen i quantes
setmanes / dies el voleu apuntar)
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.

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

Rambla Sant Jordi s/n. 08800. Vilanova i la Geltrú

REBUT DE PAGAMENT

El CF Vilanova rep la quantitat de ..................................... en concepte de ...... setmana/es o ...... dies al
CAMPUS

ESPORTIU

DE

NADAL

...............................................................................................,

per

2020/21,
pare/mare

o

tutor

part
del

de
jugador/a

......................................................................... a Vilanova i la Geltrú amb data ...................................................

Segell i signatura

Rambla Sant Jordi s/n. 08800. Vilanova i la Geltrú

