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Fitxa d’Inscripció 
DADES DEL JUGADOR 

NOM COGNOMS 

DATA DE NAIXEMENT DNI 

ADREÇA 

LOCALITAT CODI POSTAL 

CLUB DIVISIÓ 

DEMARCACIÓ CAMA DOMINANT 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR 
NOM COGNOMS 

DNI TELÈFON MÒBIL 

CORREU ELECTRÒNIC 

Llegides i enteses les normes de funcionament del Campus d’estiu BrainFutbol , autoritzo al meu fill a participar en totes 
les activitats previstes. 

DATA SIGNATURA 

 

Torns: 
Indicar el torn a inscriure’s i si es quedarà a dinar: 

 Campus Setmana del 25 al 28 de Juny  Dinar i acollida fins les 17h (S/N) 

 Campus Setmana del 1 al 5 de Juliol  Dinar i acollida fins les 17h (S/N) 

 Campus Setmana del 8 al 12 de Juliol  Dinar i acollida fins les 17h (S/N) 

 Campus Setmana del 15 al 19 de Juliol  Dinar i acollida fins les 17h (S/N) 

 Campus Setmana del 22 al 26 de Juliol  Dinar i acollida fins les 17h (S/N) 
 
Indicar les dates de dies solts a inscriure’s: 
 

Declaració Responsable: 
Els representants legals signants del full d’inscripció declaren que el/s seu/s fill/s filla/es: 

 Es troba en un bon estat físic que els permet la participació en les activitats que es desenvolupin al 
campus d’estiu BrainFutbol. 

 Eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació en 
l’esdeveniment com ara la pèrdua d’objectes personals, el perill de lesió i altres circumstàncies. 

 Autoritzen a l’organització perquè enregistri la participació del menor mitjançant fotografies, vídeos, 
televisió, radio o qualsevol altre mitjà. Cedint tots els drets relatius a la seva explotació comercial i 
publicitària, sense que els participants o els representants legals tinguin dret a percebre cap 
compensació econòmica. 

 De conformitat amb la Llei Orgànica la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter 
personal, els participants i els seus representants legals accepten el tractament informàtic de les 
dades personals per part de l’organització amb la finalitat de realitzar una correcta gestió. Podent-
se exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
tractament de dades. 

 (En cas de quedar-se a dinar) No té cap alergia ni intolerancia alimentaria. En cas afirmatiu, cal fer-
ho saber per escrit durant la inscripció. 
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Reserva de plaça i pagament: 
Per inscriure’s al campus d’estiu BrainFutbol 2019 a les instal·lacions del Club de Futbol Alella, 
caldrà fer-nos arribar a BrainFutbol abans de començar el campus, en mà on en format 
electrònic (info@brainfutbol.com), la fitxa annexa d’inscripció degudament complimentada, 
junt a una fotocopia del DNI, la Targeta Sanitaria (CatSalut) del jugador i una còpia del 
comprovant d’ingrés / transferència, al següent compte (indicant el nom del jugador al 
concepte): 

 

IBAN ES77 2100 2776 3702 0040 0646 
 
Cost de la setmana del 25 al 28 de Juny: Campus 80eur. / Dinar 28eur. 
Resta de setmanes de Juliol: Campus 100eur cada setmana / Dinar 35eur. cada setmana 
Preus d’inscripció per més d’una setmana: 
 
Dues setmanes : 180eur 
Tres setmanes: 260eur 
Quatre setmanes: 340eur 
Campus complert: 420eur 
 
Els preus dels dinars no tenen descomptes. 

És possible també inscriure’s a sessions soltes, en aquest cas el preu és de 25eur/dia el campus i de 
10eur el dinar i la acollida fins a les 17h. 

 

 

Es pot realitzar aquest primer pagament d’inscripció en efectiu a les oficines del club els dies que 
BrainFutbol estigui present al camp per explicar la metodologia del campus.  

El preu del campus pels germans, té un descompte del 20% sobre el preu del torn. 
 
Aquest pagament inicial és en concepte de reserva de plaça i la realització del campus. Un cop 
efectuat el pagament i en cas de renunciar a la plaça, aquest no serà tornat.  


