
FITXA DE CLUB TEMPORADA 2015-2016 

 
 

CATEGORIA: SENIOR                                              MASCULÍ              

   
                                                      FEMENI       
 
 
NOM I LLINATGES DEL JUGADOR/A:_______________________________________________ 
 
DOMICILI:___________________________________________________________________ 
 
TELEFON:_______________________ EMAIL:______________________________________ 
 

QUOTA ANNUAL: 390.-€* 
 
OPCIONS DE PAGAMENT:  
 

 Quota Redüida de 380.-€: Pel sosteniment de les despeses del Club s'agraiex el 
pagament del total de la quota abans de dia 8 de setembre i, com a incentiu a aquells 
que així ho facin, s'els hi aplicarà un descompte de 10.-€:  

 

 
 

 

 

 Domiciliat: Pagament fraccionat en quatre domiciliacions de 240.-€ la primera i de 50.-€ 
cadascuna de les restants. Es farà efectiu els dies 10 de setembre, 10 d'octubre, 10 de 
novembre i 10 de desembre de 2015). 

  
◦ Compte IBAN de Domiciliació_____________________________________________ 
◦ Titular de la Compte IBAN:_______________________________________________ 
◦ Concepte de la domiciliació: Pagament Quotes Esporles B.C. 

 

 Firma del titular de la Compte IBAN sol.licitant del pagament domiciliat: 
 
 

 

 

 

 

 

INGRÉS DEL TOTAL A LA CAIXA:  
ES04 2100 0785 2102 0005 1050 

(Per favor, feis constar el nom del jugador-a i la seva categoria) 



* NOTA IMPORTANT: 
 
- Aquest import no inclou el dipòsit per entrega d’uniformitat. 
- No es podrà tramitar cap fitxa a la FBIB si no s'ha entregat aquest document 
cumplimentat i signat. L’incompliment de qualsevol dels pagaments fraccionats supossarà 
la inmediata suspensió del vincle del jugador/a amb el Club i així romandrà fins al moment 
en que es restableixi el pagament.  
 

 
EQUIPACIÓ OFICIAL.- Al principi de temporada, el Club farà entrega a cada jugador/a d’una 
uniformitat consistent en camiseta d’escalfament i camiseta i calçons de joc i el jugador un dipòsit de 
garantía de 50 euros. Al finalitzar la temporada, el jugador/a podrà elegir entre quedarse amb 
l’equipació o tornarla i recuperar els 50 euros entregats en dipòsit. No es podrà elegir tornar nomes una 
peçes i altres no. En tot càs, durant la temporada el jugador/a només podrà fer ús de la roba a les 
competicions a que participi l’equip i haurà de tenir cura de la roba entregada i respondre en càs de 
perdúa o rotura per mal ús amb el pagament del cost de la peça perduda o rompuda.    
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- D'acord amb el previst a la Llei 15/1999, de 
13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa de que les seves dades 
personals seran incorporades a un fitxer de titularitat de l'ESPORLES BÀSQUET CLUB amb la finalitat 
de gestionar les relacions amb els seus jugadors, jugadores i tecnics per comunicar-lis qualsevol 
informació relativa al Club. 
 
També podràn servir per fer arribar a aquets, per qualsevol mitjà, inclós per mitjans electronics, 
promocions i ofertes pròpies del Club o de tercers, relatives al sector de l'esport, joventut i oci i també 
del turisme, hoteleria i restauració, salut, estetica i cura personal, telecomunicacions, assegurances, 
automoció, construcció, inmobiliaria, banca i inversions i d'altres bens de consum, de suministraments o 
prestacions de serveis, en condicions avantatjoses per als membres del Club.  
 
Si NO VOL que les seves dades siguin emprades amb aquesta finalitat, per favor, assenyali amb una 
creu la seguent casella  
 

Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició poden dirigir-se al Club, 
mitjançant escrit adressat a l'Esporles Bàsquet Club, Pavelló Esportiu d'Esporles, IES Josep Font i Tries 
(Esporles-07190). 
 

IMATGE PERSONAL.- El nostre Club disposa d'una base de dades de fotografies i videos dels 
diferents equips quer han format part del Club, a més comptam amb una website pròpia i perfils a 
xarxes socials com Facebook i twitter a on s’informa de les nostres activitats esportives i l'Ajuntament 
periodicament ens demana fotografies per a publicar a les seves revistes, calendaris i fulletons. Durant 
la Temporada es captaran i es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en 
grup, jugadors o jugadores realitzant les esmentades activitats esportives. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
1/1982, el Club ha de demanar el vostre consentiment per a la captació i publicació de fotos i videos en 
el sentit esmentat. Si no voleu que es prenguin fotografies a on aparegui la vostra imatge per favor 
informau al Club. 
 
 

Firma del Jugador/a..................................................................................................................... 

SOCIS/SÒCIES : La quota a pagar pel jugador/a serveix només per a soportar una part de les 
despeses que genera el programa senior, la resta es soportada pel Club i pel/s possible/s 
patrocinador/s. A les categories de formació es obligat que el jugador-a estigui vinculat a un soci-a 
del Club. A categories Senior us demanam que, per contribuir al sosteniment del Club, us faceu 
socis-socies i/o en faceu a algun familiar o amic/amiga. Podeu descarregar el formulari a la web. 


