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FULL d’INSCRIPCIÓ  

4t CAMPUS MARTA CUBÍ 2011 
 
 

Nom: ___________________________      Cognoms: ___________________________________    DNI: ___________________  

Data de naixement: _____________________     Nº Seguretat Social: _______________________________________________ 

Telèfon: ________________________________________   E-mail: ______________________________________________    

Talla de roba:    12   14   16   S  M  L  XL 

Autocar (té un suplement de 15 !):  Sí, des de Barcelona      Sí, des de Tona  No, vaig pel meu compte. 

Llicència esportiva:   Escolar     Federada    Cap  Forma de pagament:  375!    425!   400! 

Club on juga:__________________________________   Posició al camp: ______________________________________ 

Al·lèrgies: __________________________________    Sap nedar?  Sí  No 

En cas d’urgència, cal avisar al telèfon:  _______________________, a l’atenció del Sr./Sra.: 

____________________________________________________________________________________________________  

 

     Normat iva 
Inscripcions            
- La inscripció al 4t Campus Marta Cubí és oberta a totes les nenes de 8 a 17 anys. En cas que les participants 

ocasionin algun problema, podran ésser excloses del Campus a criteri de la Organització. 
- Al tractar-se d’un servei amb els millors mitjans, només podem oferir com a MÀXIM 52 PLACES, per poder garantir la 

qualitat de l’ensenyament. Es reservarà plaça per ordre rigurós d’inscripció amb la corresponent transferència bancària. 
- Les inscripcions al Campus es poden fer fins el divendres 8 de juliol de 2011 a través de les diferents vies obertes, 

enviant el full d’inscripció correctament complimentat al fax: 93 804 88 37, o per correu electrònic: 
campus.martacubi@gmail.com, fent el corresponent ingrés bancari a nom de la jugadora al següent compte 
corrent: 2041 0053 65 0040103101, de Caixa Manresa, i adjuntant-hi una fotocòpia de la cartilla de la seguretat social. 

 
Anul· lació d’ inscripció 
- Es podrà anul·lar la inscripció fins 30 dies abans del dia d’inici, en aquest cas suposarà la pèrdua del 50% del preu 

total del Campus. 
- Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmenat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixes per raons 

mèdiques, cas en el qual la sol·licitud haurà d’acompanyar-se del corresponent certificat mèdic, quedant a criteri de la 
Organització la quantitat a extornar. 

- Cal respectar els dies d’inici i final del Campus. Si, per la raó que sigui, hi ha alguna variant s’haurà d’haver comunicat 
abans per escrit. 

 
LOPD. Les dades del present imprès seran tractades de forma confidencial en un fitxer titularitat de la Organització, sent la seva finalitat la formalització de la 
inscripció al Campus, tutela de les alumnes i l’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats. El Campus actualitzarà la seva pàgina web 
(http://campusmartacubi.weebly.com) amb imatges de les diferents activitats que realitzen les alumnes inscrites amb la finalitat de promocionar el futbol femení, 
sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectada. La cessió d’aquestes imatges inclourà tots els drets de 
reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades pel 
Campus. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI, al fax adjunt. 

 

Autoritzo com a pare/mare/representant/tutor/a al Campus Marta Cubí de Futbol Femení per poder tractar o 

cedir les dades o imatges de la participant d’acord amb les finalitats indicades, com també accepto la 

normativa que consta al full d’inscripció, manifesto que la participant és APTA per la pràctica de l’esport, i 

autoritzo a l’inscrita a participar en les activitats i en cas de precisar assistència mèdica, pugui ser traslladada 

a un centre mèdic per part del Campus: 

 

  ____________________________________, d_____________ de 2011 

 

 
Nom del pare/mare/representant/tutor/a: ______________________________________________DNI núm.: __________________ 

     Signatura del representant       Signatura de la participant 

 

 

______________________________  ___________________________ 


