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INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021-22 

 

NOM:     COGNOMS: 

CATEGORIA 2020-2021:                                                     DORSAL: 

DATA DE NAIXEMENT:                                         LLOC DE NAIXEMENT: 

DNI JUGADOR 

CAT SALUT DEL JUGADOR: 

ADREÇA:                                                                                                CODI POSTAL: 

POBLACIÓ 

TEL. JUGADOR MAJOR 18 ANYS: 

NOM MARE:                                                                          TEL: 

NOM PARE:                                                                            TEL: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

 

És necessari entregar: 

- Fotocòpia DNI del jugador ambdues cares 

- Fotocòpia CAT Salut 

- Fotografia del jugador mida carnet  

 

Per tal de competir, és obligatori adquirir l’equipació del C.B. Coll (samarreta, samarreta d’escalfament i pantalons) 

 

VULL SER SOCI DEL CLUB CB COLL A LA TEMPORADA 2021-2022 (marqueu): 
L’adhesió té un cost de 10€ per família i temporada. Aquesta adhesió es cobrarà durant el primer trimestre. Ser 

Soci dona dreta a vot a les assemblees anuals i a formar part de la junta del C.B.Coll.   
 
NOM I COGNOM del soci (major de 18 anys): 
 
DNI del soci (major de 18 anys): 
 
Signatura: 
 
 

 

CONSULTEU PREUS I QUOTES AL WEB: www.cbcoll.cat ´ 

El mes de juliol es procedirà a realitzar el cobrament de 100€ en concepte d’inscripció. D’octubre a juny es cobrarà 

la resta de quotes. 

En el cas de demanar baixa voluntària, S’HAURÀ DE PAGAR TOTES LES QUOTES fins a final de 

temporada, a excepció de baixes justificades (baixes per motius mèdics).  

http://www.cbcoll.cat/
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DECLARACIÓ DE L’ESTAT DE SALUT 

 
En/Na:                                                                                  amb DNI: 
 
com a jugador/a o pare/mare/tutor/a del jugador/a: 
Faig constar que desconec cap impediment de salut o físic, que contradigui la pràctica per la meva part o del meu fill/a, de 
tota mena d’activitats físiques que suposa la seva participació com a jugador/a del C.B. Coll. És per això que allibero a aquesta 
entitat (C.B. Coll) de qualsevol responsabilitat, assumint-la jo mateix. 
 

 

És obligatori realitzar el Certificat Mèdic cada dos anys per poder tramitar la Llicència Esportiva. 

 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENTS 
 
En el cas que el meu fill/a, s’hagi de desplaçar per a la pràctica de qualsevol partit, tant de competició com de pretemporada, 
amistós o als entrenaments, en el vehicle d’una tercera persona vinculada al C.B. COLL, en el cas de qualsevol incidència, la 
responsabilitat d’aquesta tercera persona queda limitada a allò que la pòlissa d’assegurança del vehicle d’aquesta reflecteixi. 
D’igual manera, el C.B. COLL s’inhibeix de qualsevol tipus de responsabilitat. 
 
En/Na                              amb DNI: 
 
com a jugador/a o pare/mare/tutor del jugador/a:__________________________________  
 
              AUTORITZO                                       NO AUTORITZO  
 

 

DRETS D’IMATGE 

 
Autoritzo que C.B. COLL utilitzi les imatges per el web o altres xarxes socials (facebook, instagram, twitter del 
club).         
                                                             SI                    NO    
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa que 
les imatges i vídeos formaran part del fitxer “Imatges” propietat del CB Coll. Vostè autoritza al seu tractament la finalitat de 
gestionar les fotografies i vídeos i fer-ne difusió a través del Facebook i web del Club. No seran cedides a persones físiques 
ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o solament si una llei ho estableix. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant petició escrita a info@cbcoll.cat. 
C.B. COLL, Castellterçol s/n, 08023 Barcelona. 

  

 

Barcelona, a             de                                                 de 2021 

Signatura del jugador/a major de 18 anys o pare/mare/tutor/a: 

 

 

Al CB Coll apliquem els principis de protecció de dades establerts al Reglament Europeu de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril). Si 
desitges obtenir informació sobre l’ús que fem de les teves dades personals posa’t en contacte amb nosaltres a info@cbcoll.cat. Tractem de forma 
confidencial les teves dades personal que són necessàries per complir amb les nostres finalitats, i no farem cap altre ús i només les conservarem durant el 
temps necessari. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant petició escrita a 
info@cbcoll.cat 
C.B.COLL, Castellterçol, s/n, 08023 Barcelona 
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