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e-mail: esports@tremp.cat

11è CAMPIONAT VETERANS
FUTBOL SALA, 2017/2018
“GRAN PREMI "DISTRIBUCIONS RAMIRO FELIU”
INSCRIPCIÓ DE L’EQUIP
 La quota d’inscripció de cada jugador de l’equip serà de 10 € els abonats i 15 €
els no abonats de la Regidoria d'Esports.
 Cada equip pot tenir inscrits un màxim de 15 jugadors durant el campionat. L’últim
dia per inscriure un jugador nou serà el 28 de febrer del 2018.
 Els jugadors han de ser majors de 34 anys.
 Cada equip pot inscriure 2 jugadors entre 30 i 33 anys, sempre que no jugui en
competició federada de futbol sala o en l’altre campionat.
 La quota de fiança de cada equip serà de 60 €.
 La quota d’arbitratge de cada equip serà de 50 €.
 L’import de la quota d’inscripció, fiança i arbitratge s’han d’ingressar al compte corrent
de la Regidoria d'Esports, abans de la reunió de delegats per fer el sorteig dels partits
del campionat.
 L’equip que no faci efectiu l’import no entrarà en el sorteig, per el que no podrà jugar.

Data reunió sorteig calendari
Inscripció equips i
presentació documentació
Últim dia pagament inscripció
Inici campionat
Dies competició
Àrbitres partits

Dijous, 19 d’octubre, a les 20’45 h al pavelló Juncar
Fins el d1lluns, 16 d’octubre
16/10/17, per fer l’ ingrés al C/C de La Caixa
Dilluns, 23 d’octubre
Dilluns i dijous al pavelló juncar
L’arbitratge i la taula aniran a càrrec dels àrbitres
designats

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i imatges: seran
incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió dels abonats i serveis sol·licitats i per l’enviament d’informació de l es diferents activitats i serveis que ofereix l’ajuntament.
Les imatges podran ser publicades a la plana web, butlletins o altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa. El
Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir per exercir el seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.
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L’equip que no faci efectiu l’ import en la data fixada no podrà jugar.
FORMES
DE
PAGAMENT
DE LA
INSCRIPCIÓ:

 Amb la butlleta omplerta fer l’ingrés al caixer automàtic de “La Caixa”, per mitjà del codi de barres.
C/C ES26-2100-0030-8002-0123-5836, a nom de la Redigoria d’Esports de l’Ajuntament de
Tremp.
 També pot fer l’ingrés per mitjà de la línia oberta de La Caixa.
 Després de fer l’ingrés portar la butlleta i el resguard de pagament a les oficines del Pavelló Juncar
per poder iniciar l’activitat.
 Per mitjà de domiciliació bancària

Dades bancàries per poder rebre l’import de la fiança que s’ha de retornar al finalitzar el
campionat:

Nom del titular:
Entitat bancària:
Codi IBAN (24 dígits)

ES

Manifesta que:
 Que l’equip accepta les condicions fixades en la normativa del campionat i d’utilització
de les instal·lacions esportives.
 Que hem omplert totes les dades del full d’inscripció de l’equip i jugadors i que són
certes.
 Que presenta una foto de cada jugador per fer la fitxa corresponent ( es pot enviar en
format digital al correu d’esports).
 Que adjunto còpia del DNI del pare/mare/tutor per ser vàlida la present inscripció.

Data inscripció:
TREMP, _______d _____________________ de 201__
Signatura delegat equip,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i imatges: seran
incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió dels abonats i serveis sol·licitats i per l’enviament d’informació de l es diferents activitats i serveis que ofereix l’ajuntament.
Les imatges podran ser publicades a la plana web, butlletins o altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa. El
Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir per exercir el seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.
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EQUIP
DELEGAT
e-mail
Adreça:
Població:

Telèfon:

Color samarreta:

Pantalons:

*obligatori omplir totes les dades del delegat i jugadors

RELACIÓ DELS JUGADORS
COGNOMS I NOM

Número
jugador

naixement

DNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
documentació a presentar:
- full d’inscripció (màxim 15 jugadors)
- fitxa amb la foto
- Quota: 10 € els abonats i 15 € els no abonats. Arbitratge: 50 €. Fiança: 60 €
- Pagament fins el 16/10/2017, a La Caixa: ES26-2100-0030-8002-0123-5836

TREMP, _ _ d_

_ ___________ de 2017

signatura del Delegat,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i imatges: seran
incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió dels abonats i serveis sol·licitats i per l’enviament d’informació de l es diferents activitats i serveis que ofereix l’ajuntament.
Les imatges podran ser publicades a la plana web, butlletins o altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa. El
Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir per exercir el seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.

