
                          CENTRE D’ESPORTS TORTOSA 

  Apartat de Correus 274  
  43500 Tortosa 
  cetortosa@gmail.com 

DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ JUGADOR/A  

 

    DADES PERSONALS: 
 
Nom: ……………………………….…….. Cognoms: ……………………………………………………………………………………………. 

Adreça: ………………………………………………………….   Població: …………………………………………..  C.P.: ……………… 

D.N.I.: …………………………….  Data naixement: ………………………………. Lloc de naixement : ………………………… 

Telèfon: …………………………………… Correu electrònic: ……………………………………………………………………………… 

 

    QUOTES TEMPORADA: 
 
Per poder fer la inscripció a la Federació Catalana d’Handbol, és preceptiu efectuar el pagament dels drets 
(bonificats) i Mutua. Es passarà un rebut al compte per aquest concepte, variant la quantitat segons  la categoria 
a que pertany,  d’acord amb el següent detall: 

INFANTIL ................................. 15,00 €                         CADET ................................... 15,00 € 

JUVENIL ................................... 25,00 €                        SENIOR .................................. 35,00 € 
(Les categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví estan exemptes dels drets i Mutua per no disputar competició Federada) 
 

Les quotes de participació/jugador per temporada (de 9 mesos de durada), tenen diferent import, en funció de 
cada categoria. 

Categories  Quota Mensual 

   

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ  16 € 

                           El rebuts es passaran al cobro el dia 15 de cada mes,  d’octubre a juny, ambdós inclosos. 

Categoria Quota mensual  Categoria Quota mensual 

     

INFANTIL 17 €  CADET 18 € 

JUVENIL 19 €  SENIOR 20 € 
               Els rebuts es passaran al cobro  trimestralment, els dies 31 d’octubre, 31 de gener i 30 d’abril. 

 

    BONIFICACIONS: 
 
Els jugadors que les seves famílies obtinguin rendes baixes i compleixen els requisits establerts al 
Reglament del programa d’ajuts del Club, podran optar a una reducció percentual de les quotes. 

 

    DADES BANCARIES: 
 
En/Na ………………………………………………………………………………………………..  D.N.I.: ……………………………………… 

Autoritza fins a nou avís, que siguin descomptats del meu compte els rebuts que presenti el Centre 
d’Esports Tortosa. 

                             



                          CENTRE D’ESPORTS TORTOSA 

  Apartat de Correus 274  
  43500 Tortosa 
  cetortosa@gmail.com 

 

    AUTORITZACIONS: 
 
El sotasignat autoritza: 

� Al Centre d’Esports Tortosa a que la imatge meva o del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 
corresponents o activitats organitzades i complementàries pel nostre club i publicades en pàgines 
web del club, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per a revistes o 
publicacions d’àmbit esportiu i presentacions digitals.   

SI  NO  

 
�  A altres jugadors o al pares o mares d’altres jugadors a portar-me o portar el/la meu fill/a en 

vehicle particular/col·lectiu per realitzar els desplaçaments necessaris per a la celebració dels 
partits fora de Tortosa, exonerant de qualsevol responsabilitat posterior. 

 

    PROTECCIÓ DE DADES: 
 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular 

Centre d’Esports Tortosa, i que les mateixes siguin utilitzades  per a la inscripció com a jugador/a del 

club. Així mateix, declaro estar informat/da sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

que podré exercitar en el domicili social del club, al Pavelló de Ferreries de TORTOSA o bé remetent un 

missatge al correu electrònic cetortosa@gmail.com. 

 

    DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
 
Juntament amb la presentació d’aquest document, degudament complimentat i signat, s’ha de 
presentar la següent documentació: 

� Fotocopia DNI 
� 1 foto tipus carnet 
� Certificat mèdic 
Si falta qualsevol document o falta pagar la quota d’inscripció a la Federació, no es tramitarà la fitxa 

 

 

SIGNATURA I DATA: 
Menors d’edat, signat el pare, mare o tutor/a 

 
 
 
 
Nom i cognoms: ................................................ 
......................................................................... 
D.N.I.: ........................................ 
Tortosa a ........... de .................................. de ............ 

 

La signatura d’aquest document comporta l’acceptació del seu contingut 


