
Rugby Club Cornellà
C. del Rugby S/N. 08940 Cornellà de Llobregat. 

FULL D'INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ PER A LA TEMPORADA 2020-2021

DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A 

Cognoms: Nom:

D.N.I.: Data de naixement:

Sexe: Categoria:

Domicili: Població: C.P.

Telèfon: eMail:

Núm. Tarja Sanitària: Núm. Soci:

QUOTES (Jugadors 1a Inscripció. Inclou paravents, pantalons i migetes. No drets de soci) 

S14; S16 í S-18 (NO SOCI)      :          300,00 €   Tranferència

 TRES Pagaments

PAGAMENTS

FER  3 CÀRRECS  AL  COMPTE     (Set-Oct/20; Gen/21; Mar/21):

NÚMERO DE COMPTE BANCARI-IBAN

FER  INGRÉS ÚNIC ANUAL AL RCC (A l'inici de l'activitat) :

NÚMERO DE COMPTE BANCARI-IBAN

ES04 0182 0815 8602 0800 4530

AUTORITZACIÓ I SIGNATURES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, li comuniquem que les dades

recollides en aquest formulari seran incloses al fitxer JUGADORS, del que és responsable el RUGBY CLUB

CORNELLÀ, i que només en farà ús d’aquestes per a qüestions de relació entre el Club i el jugador. Si vostè desitja

exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, pot fer-ho per escrit a la següent adreça: Rugby Club

Cornellà. C. Rugby S/N. 08940 Cornellà de Llobregat. (Delegat de Protecció de Dades:

secretaria@rugbyclubcornella.cat)

Mitjançant la signatura d’aquest document, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l’entitat bancària del

deutor per a carregar i efectuar al seu compte els càrrecs corresponents a aquesta inscripció seguint les instruccions

del creditor.

Per a que així consti, signo la present autorització,

CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ........ de .......................... 2020

NIF G-58257502

Per a poder donar d'alta la llicència federativa, el jugador ha d'aportar el certificat mèdic, vàlid per a 2 

anys. El RCC podrà organitzar la visita mèdica al camp si hi ha un nombre suficient de jugadors

TRES pagaments amb càrrec bancari (100 € a L´INICI setembre 2020, 100 al gener i 100 al març 2021).

En ........................................................................., amb DNI.................................., major d’edat, AUTORITZA el

RUGBY CLUB CORNELLÀ a publicar fotografies o imatges a la seva pàgina WEB o a qualsevol altra publicació on

aparegui el jugador/a practicant qualsevol activitat organitzada pel Club o en les que hi participi.

Dintre de les activitats del club els nois i noies menors fan desplaçaments a altres camps per participar en les

competicions i trobades programades durant tota la temporada. Es per això que demanem la vostra autorització per a

fer aquests desplaçaments amb altres companys, amb directius i/o amb els delegats del seu equip.

La Inscripció comporta l'autorització a participar en les activitats del RCC i l'obligatorietat d’abonar l'import íntegre de la

quota, encara que no es completi la temporada per part de l’esportista.


