
fULL iNSCRiPCiÓ ı   ESTiU 2018

CAMPUS ESTiU - giRONA fC 2018 | 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

bANC SAbADELL: ibAN ES06 0081 0003 9900 0155 2657

En/Na:_____________________________________________________________________________________amb: DNi/NiE:____________________________

com a pare/mare/tutor legal de ______________________________________________________________________________________________________
AUTORiTZO al meu fill/a a participar al CAMPUS fUTbOL ESTiU 2018 - 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.

1) Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades
personals i les del seu fill/a incloses en aquest formulari, així com les dades de salut del seu fill/a facilitades per vostè per al desenvolupament del
campus, seran incloses en un fitxer automatizat creat sota la nostra responsabilitat. Aquestes dades personals les facilita voluntàriament per
establir una relació amb aquest Club essent necessari pel manteniment i el compliment de la mateixa, així com per dur a terme la gestió  personal,
comptable i administrativa del Campus. 2) Se l’informa també que el Club disposa d’un sistema de videovigilància en les seves instal·lacions, on
vostè dona consentiment exprés i inequívoc per a captar les seves imatges per a la vigilància i seguretat de les instal·lacions de l’empresa,  sense
vulnerar el seu dret a la intimitat, i que seran incloses en el fitxer ViDEOVigiLANCiA creat sota la responsabilitat del Club. 3) Vostè té dret a
accedir a la informació que li concerneix recopilada en els nostres fitxers, rectificar-la en cas de ser errònia o cancel·lar-la o oposar-s’hi dirigint-
se per escrit a ASSOCiACiÓ giRONA fUTbOL CLUb ESCOLA Avda Montilivi, 141 girona 17003. 4) Als efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002
d’11 de juliol, de serveis de la informació i comerç electrònic vostè autoritza a rebre comunicacions que puguin ser del seu interès relacionades
amb el girona fC i l’Associació gfC Escola a través del seu email o per qualsevol altre mitjà.

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:  n 6-8 n 10 n 12 n 14 n S n M n L

A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _______________________ SigNATURA

A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _______________________ SigNATURA

[  ] de 2/07 a 6/07 
n 9:00 - 13:00 h.

[  ] de 9/07 a 13/07
n 9:00 - 13:00 h.

[  ] de 16/07 a 20/07
n 9:00 - 13:00 h.

[  ] de 23/07 a 27/07
n 9:00 - 13:00 h.



A: ___________________________________________el: __________________ de: ____________________________________ de: _________________________ SigNATURA
EN CAS MENORS SigNATURA DE PARE / MARE / TUTOR LEgAL

HA PATiT ALgUNA MALALTiA iMPORTANT? n Si     n NO

Quina?

Quan fa?

HA ESTAT MAi OPERAT? n Si     n NO

De qué?

Quan fa?

PATEix ALgUN TiPUS D'ALèRgiA? n Si     n NO

A qué?

PATEix MALALTiA CARDiACA i/O
Hi HA ANTECENDENTS fAMiLiARS
DE CARDiOPATÍA O MORT SOPTADA? n Si     n NO

ESTA VACUNAT SEgONS EL CALENDARi OfiCiAL Vi-
gENT?

n Si     n NO

ACTUALMENT ESTà PRENENT
ALgUN MEDiCAMENT? n Si     n NO

Quin? Per què?

Quin? Per què?

PRESENTA ALgUNA ANOMALiA fÍSiCA
DETECTADA EN ALgUNA REViSiÓ MèDiCA? n Si     n NO

Quina?

UTiLiTZA PLANTiLLES, ULLERES, ALçES...? n Si     n NO

Qué? Per què?

ESTA PENDENT DE fER ALgUNA
ViSiTA MèDiCA A UN ALTRE METgE? n Si     n NO

A qui? Per què?

Té ALgUNA iNTOLERANCiA ALiMENTARiA? n Si     n 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: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________


