FULL DE MATRÍCULA ESCOLA DE FUTBOL BASE
CD JÁVEA # TEMPORADA 2018/2019

El CD Jávea obri, el dilluns 07/05/18, el termini de matrícula d'alumnes per a la temporada 2018/2019. La formalització de la matrícula és necessària
per tenir unes dades aproximades de l'alumnat i inscriure el nombre d'equips per cada categoria en la FFCV (Federació de Futbol Valenciana).
01. PERÍODE DE MATRÍCULA
Termini ordinari
Del 7 al 30 de maig

Termini extraordinari (si queden places)
Del 1 al 15 de juny

Termini excepcional (si queden places)
Durant la temporada

02. DADES IDENTIFICATIVES DE L'ALUMNE/A
Cognoms

Nom

DNI / NIE

Data naixement

Municipi

E-mail

Telèfon

Pais

Alumne/a amb necessitats esportives especials / Suport esportiu
Adjuntar documentació justificativa

Indicar

Al·lèrgia a fàrmacs
Adjuntar informe del metge de capçalera

Indicar

Nacionalitat

03. DADES IDENTIFICATIVES DEL PARE, MARE O TUTOR (a l'efecte de soci)
Cognoms

Nom
CP

Adreça

DNI / NIE

Telèfon

Localitad

Nacionalitat

04. CATEGORIA SOL·LICITADA

QUERUBÍ
2013-2014

PREBENJAMÍ
2011-2012

BENJAMÍ
2009-2010

ALEVÍ
2007-2008

INFANTIL
2005-2006

CADET
2003-2004

JUVENIL
2000-2001-2002

05. ALUMNES ESTRANGERS/ERES
Els/les alumnes estrangers/eres que s'inscriguen per primera vegada hauran d'adjuntar la documentació complementària segons la situació personal de cadascú.
Per a més informació visiteu la pàgina web del club (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) o sol·licitar-la en les oficines del CD Jávea

06. TAXES DE MATRICULACIÓ (ABONAMENT DE TEMPORADA INCLÒS)
PRE INSCRIPCIÓ
30€ a la matrícula + Resta abans del 30/08/18

UN TERMINI
300€ a la matrícula

DOS TERMINIS
150€ a la matrícula + 150€ abans del 30/08/18

07. FORMA DE PAGAMENT
INGRES EN EL CC DE CAJAMAR: ES04 3058 2606 7327 2000 7138 (Indicar en el concepte el nom complet de l'alumne/a i la categoria).
Adjuntar justificant d'ingrés al full de matrícula.
08. ROBA OFICIAL
Els alumnes hauran de portar obligatòriament, tant en entrenaments com en partits, la roba oficial del CD Jávea. A la secció secretaria de la pàgina web del club
(www.cdjavea.es/el-club/secretaria) es poden veure les peces oficials i el preu de les mateixes. Per sol·licitar-les s’haurà de fer a les oficines del club. (A la part
posterior d’aquest full hi ha un codi QR amb accés directe a la web per a que puguis veure les peces i els seus preus)

09. HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Horari: de 17:00h a 19:00h de dilluns a divendres.
Lloc: Oficines del CD Jávea, C/ Molí de la Safranera, s/n (camp Municipal de futbol)
E-mail: info@cdjavea.es

10. AUTORITZE (per mitjà de la firma d'este document)

No autoritze el punt 10.1.

10.1. A que la imatge del meu fill/a puga aparéixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats organitzades pel club, i/o publicades en qualsevol mitjà de
comunicació (fotos d'equip, premsa, pàgina web del club, etc.), al llarg de tota la seua formació en el CD Jávea.
10.2. A que el meu fill/a realitze activitats lúdic esportives dins del terme municipal de Xàbia, així com qualsevol competició, torneig o convocatòria de selecció
que es puga disputar fora de Xàbia, organitzat pel mateix club o per altres entitats esportives o federatives, amb el consentiment i aprovació del CD Jávea,
al llarg de la seua formació, no podent participar en competicions, tornejos, etc., amb altres clubs sense el consentiment i autorització del CD Jávea.
10.3. Done consentiment expresse a les decisions mèdiques que es puguen adoptar, en cas d'extrema urgència i davall l'adequada direcció facultativa,
renunciant expressament a exigir responsabilitat per lesions que puguen originar-se com a conseqüència de les activitats que es realitzen durant la seua
formació en el CD Jávea, assumint-les en la seua totalitat.

11. ACCEPTE I DECLARE
11.1. Jo, com a alumne/a, i jo com a mare, pare o tutor/a, ens comprometem a complir i respectar el reglament intern (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) i la
normativa de l'equip al llarg de tota la meua formació en el CD Jávea. De la mateixa manera, assumisc i compliré aquelles sancions per infraccions i
incompliment del reglament intern y/o per la normativa de l'equip.
11.2. Jo, com alumne/a (en cas de ser major d'edat) , i jo com a mare, pare o tutor/a, m'obligue i responsabilitze del pagament de qualsevol acte vandàlic i/o
d'aquells danys i perjuís ocasionats, tant en les dependències del club com en les dependències d'un altre club o entitat.
11.3. El pagament de la matrícula atorga el dret a realitzar les sessions d'entrenament, podent no participar en els partits de competició. Este pagament no
implica que el/la alumno/a participe en aquells tornejos que el CD Jávea puga organitzar, o inclusivament participar en qualitat d'invitat en tornejos d'altres
entitats esportives.
11.4. El primer pagament de la matrícula atorga el dret a la reserva de plaça. Aquest import no es reembossarà en el cas de baixa de l'alumne/a.
11.5. És obligatori estar afiliat al Sistema Fènix (registre de futbolistes) de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) . Disposeu de més informació i accés
al sistema FÈNIX en la pàgina web del club (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) i en les oficines del CD Jávea.
11.6. Aquells alumnes que s'hagueren inscrit en el Sistema Fènix fa 2 o més anys, hauran d'actualitzar la seua fotografia o aportar una, mida de carnet, pe a que
s'actualitze des de secretaria del club.
11.7. Els Jugadors hauran assistir a tots els entrenaments programats pel club, tant amb el seu equip com en un altre superior, si se li requereix. La reiteració
de faltes, per causa injustificada, podrà ser causa d'expulsió de l'escola, quedant lliure la seva plaça per a un altre jugador.
11.8. La Assistència a Els Partits és obligatòria sempre que el jugador siga convocat. La no assistència, de manera reiterada i injustificada, podrà suposar
l'expulsió de l'escola, quedant lliure la seva plaça per a un altre jugador.

12. FIRMA DELS SOL·LICITANTS
En el cas que les 2 pàgines d'aquesta matrícula es presenten per separat (en 2 fulls) , el padre/tutor o madre/tutora hauran de firmar també la primera pàgina
damunt del quadre del punt 06 (accepte i declare).

El/la alumne/a

Nom:

Pare o tutor

Mare o tutora

Nom:

Nom:

13. REGISTRE D'ENTRADA EN EL CD JÁVEA

Import:

€
Segell del club i firma

Data:

14. ACCÉS MITJANÇANT CÒDIGS QR (Amb una aplicació específica des del teu mòbil, accediràs de una manera ràpida al contingut d'Interès.)

SECRETARIA
www.cdjavea.es

SISTEMA FÈNIX
Com funciona

ROBA OFICIAL
www.cdjavea.es

FORMULARI CONTACTE
www.cdjavea.es

14. PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
En compliment del que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal li informem que les seues dades
personals estan incorporats en els nostres fitxers, a fi de poder-li prestar i oferir els nostres servicis. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, contactant amb nosaltres en les oficines del CD Jávea.
© CD JÁVEA - www.cdjavea.es

