
FULL INSCRIPCIÓ I   JUNY-JULIOL 2017

CAMPUS ESTIU - GIRONA FC 2017 |  SEU BLANES

Per poder efectuar la corresponent inscripció, serà necessari adjuntar al full d'inscripció la següent documentació:

[  ]  RESGUARD DE PAGAMENT: _________€ -       [  ]  Fotocopia de la TARGETA SANITARIA -       [  ]  Fotocopia DNI/NIE
BBVA:  IBAN ES64 0182 8322 85 0200014813 

En/Na:_____________________________________________________________________________________amb: DNI/NIE:____________________________

com a pare/mare/tutor legal de ______________________________________________________________________________________________________

AUTORITZO al meu fill/a a participar al CAMPUS FUTBOL ESTIU 2017 - GIRONA FC:

El Girona FC es reserva el dret a poder cancel·lar el Campus d’Estiu i retornar el dipòsit efectuat, en el supòsit de no cobrir les places mínimes previstes.

S’autoritza al GIRONA FC a la gravació visual del jugador durant els actes esportius que comportala celebració de l’esdeveniment
“CAMPUS FUTBOL ESTIU 2017 - GIRONA FC” així com l’ús de la seva imatge a través de qualsevol forma de comunicació utilitzant
els mètodes tècnics coneguts a l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació amb les li-
mitacions establertes per: la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i
familiar i a la Pròpia Imatge; i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de Gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

Aquesta autorització s’efectua sense àmbit temporal determinat ni plaç temporal. En cas contrari, marqui amb una X [  ].
Autoritzo que el meu fill/a a participar en els desplaçaments que s'hagin de fer en relació amb les activitats organitzades
pel club. En cas contrari, marqui amb una X [  ].

DADES DEL JUGADOR:

NOM: DATA NAIXEMENT:                                                     EDAT:

COGNOMS:

DNI NÚM TARGETA SANITARIA:

ADREÇA:

LOCALITAT: CP: PROVÍNCIA:

TELÈFON TELÈFON MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

CLUB DE PROCEDÈNCIA  : TALLA:

A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _______________________ SIGNATURA

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES: Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades, els
drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Aquests drets podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud
escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: GIRONA FC SAD, Avinguda Montilivi 141, 17003 Girona

A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _______________________ SIGNATURA

� de 3/07 a 7/07
� 9:00 - 13:30 h.
� DINAR
� 9:00 - 17:00 h.

� de 10/07 a 14/07
� 9:00 - 13:30 h.
� DINAR
� 9:00 - 17:00 h. 

� de 17/07 a 21/07
� 9:00 - 13:30 h.
� DINAR
� 9:00 - 17:00 h. 

� de 24/07 a 28/07
� 9:00 - 13:30 h.
� DINAR
� 9:00 - 17:00 h.



A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _________________________ SIGNATURA
EN CAS MENORS SIGNATURA DE PARE / MARE / TUTOR LEGAL

HA PATIT ALGUNA MALALTIA IMPORTANT? � SI     � NO

Quina?

Quan fa?

HA ESTAT MAI OPERAT? � SI     � NO

De qué?

Quan fa?

PATEIX ALGUN TIPUS D'ALÈRGIA? � SI     � NO

A qué?

PATEIX MALALTIA CARDIACA I/O
HI HA ANTECENDENTS FAMILIARS
DE CARDIOPATÍA O MORT SOPTADA? � SI     � NO

ESTA VACUNAT SEGONS EL CALENDARI OFICIAL VIGENT?
� SI     � NO

ACTUALMENT ESTÀ PRENENT
ALGUN MEDICAMENT? � SI     � NO

Quin? Per què?

Quin? Per què?

PRESENTA ALGUNA ANOMALIA FÍSICA
DETECTADA EN ALGUNA REVISIÓ MÈDICA? � SI     � NO

Quina?

UTILITZA PLANTILLES, ULLERES, ALÇES...? � SI     � NO

Qué? Per què?

ESTA PENDENT DE FER ALGUNA
VISITA MÈDICA A UN ALTRE METGE? � SI     � NO

A qui? Per què?

TÉ ALGUNA INTOLERANCIA ALIMENTARIA? � SI     � NO

A què?

OBSERVACIONS / COMENTARI D'ASPECTES DE SALUT:

ENQUESTA DE SALUT:

El que signa, certifica que totes les dades i les repostes son certes i no amaga cap informació mèdica i de salut d'ell mateix o del
jugador anomenat, que pugés ser perjudicial per fer activitat física o bé, per a la pràctica del Futbol, certificant que ha passat les
revisions mèdiques privades pertinents per la pràctica de l’esport.

IMPORTANT
- Per poder efectuar la corresponent inscripció, serà necessari adjuntar conjuntament amb aquest full la següent documentació:

- Fotocòpia de la targeta sanitària ( no la dels pares, sinó la d’on està inscrit el jugador).
- Fotogràfia mida carnet recent.
- Fotocopia del DNI/NIE del nen/nena.

- Omplir tots els apartats del full: Inscripció, enquesta de salut, etc..  amb lletra clara , ben feta i sense guixades i signats.
- Adjunteu altres informes mèdics, si els teniu.
- Lliurar tota la documentació a l’area esportiva del GIRONAFC abans del: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
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