
 

AUTORITZACIÓ DE PROVES PEL CLUB DE FUTBOL 

MARTORELL  

 

 

El Club de Fútbol Martorell obre el període de Proves per a Nous jugadors/es per la pròxima 

temporada 2017/2018 en categories: 

* Promeses (2013-2012) 

* Pre-benjamí (2011-2010) 

* Benjamí (2009-2008) 

* Aleví (2007-2006)  

El dies per realitzar les proves són:  

Promeses (nois i noies), Pre-benjamí (nois i noies), Benjamí (nois): 

Dimarts: 6-13 i 20 de juny en horari de 17:30 a 19 h. 

Dijous: 8 i 15 de juny en ho ari de 17:30 a 19 h. 

Benjamins i Alevins (nois i noies): 

Dilluns: 12 i 19 de juny en horari de 17:30 a 19 h. 

Dimecres: 7 i 14 de juny en horari de 17:30 a 19 h. 

Els jugadors/es que vulguin provar amb els nostres equips poden complimentar el 

formulari de SOL·LICITUD DE PROVA i al Camp de Futbol. 

 

DADES DEL JUGADOR/A 

 Nom jugador/a  

Cognoms jugador/a  

Data de naixement / /   

Pes  

Alçada  

 



DADES DELS PARES O TUTORS 

Nom del pare, mare o tutor/a legal  

Cognoms  

Telèfon  

D.N.I  

Mail pares  

Manifesto, sota protesta de dir la veritat, que el menor es troba apte física i 
mentalment per realitzar una activitat esportiva; motiu pel qual atorgo la meva 
autorització per tal de realitzar les proves en la Categoria de________________, i 
participi en els entrenaments, partits de pràctica, preparació física i altres activitats 
pròpies de la mateixa, com a jugador/a pertanyent al Grup de Prova, quedant sota 
la nostra responsabilitat total de qualsevol lesió i/o problema físic i mental que 
succeeixi durant els mateixos, alliberant de tota responsabilitat al Club de Futbol 
Martorell, així com als seus entrenadors, auxiliars, metges, directius i empleats. 
 
 
Martorell a               de                  de 2017. 
 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal. 
 
 
 
 
 
El Club de Futbol Martorell ________________________________ autoritza al 
jugador/a a realitzar les proves de selecció per al nostre Club sense cap ànim de 
lucre ni contraprestació. 
A la seva vegada La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar 
d’autorització paterna/materna per publicar les fotos dels menors i per això 
sol·licitem el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les imatges, 
en les quals aparegui individualment o en grup. Aquestes imatges podran aparèixer 
a la pàgina web del Club o en altres publicacions. 
 
 
Signatura/segell del Club:     Signatura del pare, mare o tutor: 
 


