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Dades del jugador: 
Nom i Cognoms  ............................................................................................................................................................... 

Equip actual....................................Categoria:…………………….....Targeta sanitària...................................................... 

Adreça:...........................................................................................................................Codi Postal:................................ 

Municipi:.............................................................Provincia:...................................Telèfon:…………..................................

Nacionalitat:………………............................ DNI:……..................................Data naixement: ............/............/................ 

  

Dades del representant (pare, mare, tutor):  

Nom i Cognoms: ..................................................................................................... DNI:.................................................. 

Email:………………………………………...........................................................................................................................

Telèfon:........................../...........................Nacionalitat:……………............................Data naixement........./......../.......... 

 
Dades Bancàries: 
Domiciliació Bancària (Codi IBAN + compte 20 dígits. És imprescindible aquesta dada, en cas contrari no es farà 
efectiva la inscripció) 
 

 
 
Autoritzo al CF Martorell a fer efectiu el gir dels rebuts en aquest numero de compte durant la temporada 2022/2023. 
 
 
Autorització política protecció de dades: 
 
Per tal de que l’entitat accepti aquest full d’inscripció es obligatori la acceptació de la política de protecció de dades 
del Club, signant el full adjunt. 
 
 
 
Autorització desplaçaments: 
 

En/Na:…………………………….....................................................................................................…. major d’edat, amb 

NIF …………………en qualitat de pare, mare o tutor/a de …………………...............................................................…….. 

dono la meva autorització perquè en els desplaçaments de l’equip pugui viatjar en els vehicles dels acompanyants. Així 

mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat, tant al CF Martorell, com a les persones majors d’edat que, 

voluntàriament, puguin acompanyar el meu/a fill/a als esmentats desplaçaments.  

 

El que signo donant la meva conformitat a CF Martorell, el dia ........ de ................ de ............. 

Pare/Mare/tutor 

 
 
 

Període d’inscripció:  Del 03 de juny fins el 31 de juliol de 2022    DATA D’INSCRIPCIÓ:........../........../............ 
Per poder fer efectiva aquesta inscripció s’ha de estar al corrent de pagament de les quotes de la temporada 2021/2022. 

En el cas que es realitzi aquesta inscripció fora del termini indicat pot suposar la pèrdua del dret a realitzar la inscripció, depenent de 

la disponibilitat i capacitat de places als equips de l’entitat. Per tant, preguem es respecti el període establert. 
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Compromís de permanència: 
 
Tal i com indica l’article 118è del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol,  “Les llicències tindran la 

mateixa durada que el compromís, sigui o no contractual, del futbolista amb el club, excepte que concorri qualsevol de 

les causes d’extinció previstes en la legislació vigent per als futbolistes professionals o les que es preveuen 

reglamentàriament en relació amb els qui no posseeixen aquella qualitat.”  

 

Per tant, En/Na:……………………………....................................................................................…. major d’edat, amb 

NIF …………………en qualitat de pare, mare o tutor/a de ……………............................................................………….. 

em comprometo a respectar el compromís de permanència del jugador, de conformitat amb la normativa de la FCF. En 

cas contrari i sempre i quant el club accedeixi a donar la baixa abans de la data esmentada, el pare, mare o tutor/a es 

compromet a abonar al CF Martorell la quantitat de les quotes que restin fins al final de temporada. 

 

El que signo donant la meva conformitat a CF Martorell, el dia ........ de ................ de ............. 

Pare/Mare/tutor 

 
 
 
 
 
Quotes per la temporada 2022/2023. Equips femenins i masculins. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

El full d'inscripció s'ha de retornar omplert al mail secretaria@cfmartorell.cat amb el justificant d’abonament 

de la primera quota de 155€ (inclou quota de soci de 75€ i matrícula per a la temporada 2022/2023) amb targeta 

de crèdit a la pàgina web de l’entitat. Les restants quotes seran abonades els mesos de octubre, novembre, 

desembre de 2022 gener i febrer de 2023. 

 
 
Regim intern del CF Martorell: 
 
En/Na:……………………………......................................................................................................…. major d’edat, amb 

NIF ………………… declaro que he llegit i accepto la normativa de règim intern del CF Martorell que està a la pàgina 

web del Club. 

Signatura 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Nota important: Equips que juguen les competicions de la Federació Catalana de Futbol. Els pares/tutors dels jugadors són els responsables 
de fer el pagament de la seva afiliació a la mutualitat de la federació i tenir en vigor la revisió mèdica. L’han de fer abans del primer entrenament 
per tal d’estar cobert en cas de lesió. Recordeu que s’ha de realitzar mitjançant el portal del federat www.futbol.cat . Si necessiteu ajuda no 
dubteu en contactar amb el CF Martorell. 

 
El CF Martorell es reserva el dret d’anular aquesta inscripció. 
 

 Debutants ---------1 quota de 155€ i 5 quotes de 60€ 
(nascuts anys 2018 i 2017) 

 Prebenjamins ----1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
               (nascuts anys 2016 i 2015) 

 Benjamins---------1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
               (nascuts anys 2014 i 2013) 

 Alevins--------------1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
(nascuts anys 2012 i 2011) 

 
(nascuts anys 2007 i 2008) 

  

 Infantils-------- 1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
               (nascuts anys 2010 i 2009) 

 Cadets----------1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
               (nascuts anys 2008 i 2007) 

 Juvenils--------  1 quota de 155€ i 5 quotes de 80€ 
(nascuts anys 2006, 2005 i 2004) 
 

mailto:secretaria@cfmartorell.cat
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Protecció de dades: 
 
 
Des del CLUB FUTBOL MARTORELL els comuniquem que ens consta l'atorgament del seu consentiment per tractar les seves 
dades personals i els de el menor al que representa com a pare/mare/tutor o representant legal, amb les finalitats i l'objecte comercial 
que ens uneix. 
 
 El responsable del tractament de les teves dades és CF MARTORELL. 
 
La finalitat del tractament de les teves dades és la de gestionar la seva vinculació amb nosaltres, així com l'enviament de 
comunicacions i informacions de caràcter comercial tals com l'inici de la nova temporada esportiva, campus que puguem organitzar 
i/o avís de renovació de matrícula, entre altres relacionats amb el mateix servei. 
 
La legitimació del tractament de les dades és el seu propi interès legítim a mantenir-lo informat en la seva condició d'usuari/client 
de CF MARTORELL. Pot exercir el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.  
 
Es conservaran les seves dades mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i una vegada extingida la 
relació contractual, durant els terminis legalment exigits. Les seves dades poden ser comunicats a tercers, per al propi compliment 
de la relació comercial que ens uneix. Veure més informació en www.cfmartorell.cat/politicadeprivacidad.  
 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, oposició i supressió de les seves dades a protecciodades@cfmartorell.cat, 
així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control (www.agpd.es). Per a més informació poden visitar 
www.cfmartorell.cat/politicadeprivacidad.  
 
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per 
la Llei Orgànica 17/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Resolució de 
20 de maig de 2003, sobre l'ús d'imatges.  
 
Els informem que l'empresa dona tractament a l'ús de la imatge exclusivament per a la gestió de la web, www.cfmartorell.cat, així 
com de les xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, o altres aplicacions que poguessin utilitzar des de CF Martorell.  
 
Pel present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a CLUB FUTBOL MARTORELL a la captació i tractament de les 
dades personals i l'ús de la imatge, per a les finalitats esmentades i legítimes conforme a l'objectiu de l'empresa. 
 

 

Firma d’autorització:                                                                        Lloc i data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom: 
DNI: 
 
 
 

http://www.cfmartorell.cat/politicadeprivacidad
http://www.cfmartorell.cat/politicadeprivacidad

