
 
FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020/2021 
 

DADES JUGADOR 
 

Cognoms: Nom: 
 

Data Naixement: Lloc: 
DNI: Codi Cat Salut: Data revisió mèdica: 

 

Adreça: 
Població: CP. Província: 

 

Cal tenir en compte alguna afectació mèdica (al·lèrgia, intolerància, medicaments...? 
 

 
DADES FAMILIARS 

 

Nom del Pare/Mare: Tel. Particular Mòbil: 
Adreça electrònica: 
Nom del Pare/Mare: Tel. Particular Mòbil: 
Adreça electrònica: 

 
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA TEMPORADA 2020-2021 

 

El / La sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza a que li siguin carregades en 
aquest compte, els rebuts que presenti a cobrament el Club Esportiu Banyoles 
Dades de la persona titular del compte 
Nom i Cognoms: DNI: 
Nº de compte IBAN 
E S                       
Signat: Nom i cognoms, data i DNI 

 
 
ACCEPTACIÓ DEL CODI INTERN DEL CLUB ESPORTIU BANYOLES 1/2015 
 

Jo,..............................................................................................., de.......... anys d’edat i com a jugador/a del CE Banyoles, 
conec i estic d’acord amb el Reglament de Règim Intern del Club Esportiu Banyoles 1/2015, i accepto les normes que en 
aquest s’hi contemplen. 
 

Jo,.............................................................................................., amb DNI................................ com a pare/mare o tutor 
legal del jugador/a del CE Banyoles..................................................................................., conec i estic d’acord amb 
Reglament de Règim Intern del Club Esportiu Banyoles 1/2015, i accepto les normes que en aquest s’hi contemplen. 
 
Signatura del Jugador/a Signatura del pare/mare o tutor legal (només pels menors de 18 

anys) 
 
 
 
Segons la circular 01/2016 aprovada en assemblea de socis el 23 de maig de 2016, l’import que s’abonarà com a 
paga senyal o quota inicial NO es retornarà. 
 
*És obligatori omplir les dades de les caselles ombrejades. La resta de dades, si no han variat respecte a la temporada anterior, no cal omplir-les. 

*És obligatori signar l’Acceptació del Codi Intern del Club. Us recomanem així mateix que el llegiu amb el vostre fill/a. 

*Cal portar fotocòpia del DNI, del CATSALUT i una fotografia actualitzada del jugador. 

 Club Esportiu Banyoles 
Pg. Dalmau, s/n  17820 – Banyoles 

Correu administratiu: info@cebanyoles.net 
Afiliat a la Federació Catalana de futbol nº 5002 


