TEMPORADA 20092009-2010
DADES ESPORTISTA:
Cognoms:

Nom:

Adreça:

Població

C.P:

Data Naixement:

Edat:

D.N.I:

Tel. i persona de contacte 1:

Número targeta sanitària:

Tel. i persona de contacte 2:
Correu electrònic:
En cas que l’esportista no disposi de DNI, poseu el de la mare o el pare, especificant amb una (P) pare o (M) mare.
Totes les dades són necessàries, no en deixeu cap sense omplir. Comproveu que totes les dades siguin correctes.

El club, disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats,
equips i competicions, actualment disposem d’un bloc i una pàgina web, les adreces són:

http://blocs.xtec.cat/handbolues/

http://uesarria.com/

Autoritzo que la imatge de l’esportista inscrit pugui aparèixer en mitjans gràfics i de comunicació diversos, per tal de
promocionar i fer difusió de les activitats en participa o

si

no

si

no

organitza l’entitat.(Llei 5/1982, de 5 de maig).
Autoritzo a realitzar els desplaçaments diversos que siguin
necessaris dins les activitats en que participa o organitza
l’entitat. ENCERCLEU EL QUE CORRESPONGUI:
Marqueu si l’esportista pateix algun tipus de malaltia o problema de salut.
ENCERCLEU EL QUE CORRESPONGUI:
En cas afirmatiu, feu-ne una breu descripció:

si

no

Cal ser soci de l’entitat per
ser-ne jugador i pagar la
quota d’escola, en els preus
d’escola hi ha reducció en
funció del numero de fills.
PACK MATERIAL: 100€

QUOTES SOCI
2009-2010

Familiar
92€

Individual +18
62€

Jubilat +65
62€

QUOTES ESCOLA
2009-2010

1er fill
160€

2on fill
128€

3er fill
96€

Dessuadora i pantaló de xandall, Polo passeig i pantaló curt
tactel, bossa d’esport, samarreta d’entrenament i anorac.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic :

unioesportivasarria@sarriadeter.cat
Signatura del pare, mare o tutor:

Sarrià de Ter, a______d_______________de 2009
La UES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu tractament amb confidencialitat de manera que amb caràcter previ a qualsevol altre us o finalitat de fitxers, titularitat
de la UES, se sollicita el consentiment de l’usuari conforme a les previsions de la llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

