
INFORMACIO GENERAL CB MOLLET TEMPORADA 2018/2019

NOM/PARE/MARE/TUTOR:________________________________________________DNI:_________________

NOM JUGADOR/A: ___________________________________________________________________________

1-QUOTES:
Quota soci del Club a nom d’un adult, import anual de 65,-€ , pel primer fill/a; 32,50€, pel 2n fill/a i gratuït a partir del 
3r.
Aquesta quota es domiciliarà el mes d’agost o el mes següent a la incorporació.

Les quotes de l’escola, seran mensualitats de octubre a juny.
ESCOLA :  33,- €

Les quotes dels següents jugadors/es, seran mensualitats de setembre a juny, i es domicilien el 1r de cada mes.
PRE-MINI, MINI, PRE-INFANTIL, INFANTIL,  47,-€ 
CADET, JUNIOR, SOTS 25 (entrenament 2 dies) 47,-€
CADET, JUNIOR, SOTS 25 (entrenament 3 dies) 54,-€

2-REVISIÓ MÈDICA
S’ha de passar cada any. Es pot fer fora i només cal portar el full corresponent degudament complimentat. O fer-la en 
el Club dins del període destinat, el preu de les revisions mèdiques pels nascuts l'any 2003 i posterior serà de 25.-€ i 
pels nascuts l'any 2002 i anteriors de 37.-€. Al novembre es cobrarà en efectiu a l’oficina del Club. 
L’escola està exempta.

3-LOTERIA NADAL:
Per poder col·laborar amb les despeses que comporta el manteniment del Club, cada jugador/a ha de vendre un
talonari de loteria de Nadal. Qui no el vulgui vendre se li domiciliaria un rebut de 12,50.-€ el mes de gener. Import del
benefici que deixa la venda de un talonari sencer. (segons es va acordar en assemblea general del 2013)

Voldrà vendre el talonari de loteria?    SI                NO

4- SANCIONS ECONÒMIQUES:
Si algun jugador/a  i/o personal del Club, rep una sanció econòmica, d’una resolució per part de la FCBQ o del CB
MOLLET, s’haurà de fer càrrec del import de la sanció en els 5 dies hàbils, posteriors a la notificació. 

5-   Com actuar en cas d'accident esportiu, fora d'hores d'oficina:  
En cas d'accident esportiu fora d'hores d'oficina, majorment en dies de partit, i si la lesió és prou greu (cal valorar
aquest tema abans), teniu la informació de on heu de trucar amb les dades de de l’assegurança esportiva, telèfon i
numero de pòlissa en el peu de la llicencia
L’asseguradora donarà un número de referència de l'autorització, que juntament amb la mateixa llicència haureu de
presentar al centre mèdic que us indiquin. 
Al següent dia laborable haureu de passar per les oficines del Club, per fer el Comunicat d’accident corresponent i es
imprescindible portar el numero de referència que us hauran donat.
De cap manera s'actuarà sense autorització a menys de cas molt greu, com pèrdua de sentit, fractures òssies evident
i perilloses, o actuacions que requereixin trasllat amb ambulància, etc. 
Anar per iniciativa pròpia a un centre mèdic que no està regulat dins l’assegurança de la Federació, comporta
que el centre enviï posteriorment una factura al Club, en aquests casos la família del jugador/a se’n haurà de
fer càrrec.

Confirmo que he llegit i accepto les condicions del CB MOLLET

Mollet del Vallés, _____ de ____________________ de 201_
Signatura

Al Club Bàsquet Mollet, tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de respondre a les seves consultes i l'informem que tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
Les  dades  proporcionades  es  conservaran  mentre  vostè,  no  sol·licití  la  seva  supressió  o  durant  els  anys  necessaris  per  a  complir  amb  les  obligacions  legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CB Mollet estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podràs exercir els seus drets mitjançant escrit a Club Bàsquet Mollet, Av. Caldes de Montbui, 1, 08100 Mollet del Vallès, o bé a través del correu electrònic administració@cbmollet.com


