ESCOLA DE FUTBOL
UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA
Fitxa d’inscripció - Temporada 2022/2023

DADES DEL NEN/A

Renovació

MARCA LA CATEGORIA

Nom:

2008 / 2017

FEMENÍ

Cognoms:

2017 / 2018

INICIACIÓ

Data de naixement:

2015 / 2016

PREBENJAMÍ

2013 / 2014

BENJAMÍ

2011 / 2012

ALEVÍ

2009 / 2010

INFANTIL

Adreça:

2007 / 2008

CADET

Localitat:

JUVENIL

CP:

2004 / 05 / 06

Alta

Nacionalitat:

Núm. de Passaport:
Núm. de cens (Núm. de la CASS):

Parròquia:

DADES PATERNES
Pare / Tutor
Nom:

Passaport:

Cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Adreça:
Tel. casa:

Tel. treball:

Tel. mòbil:

E-mail:

Mare / Tutora
Nom:

Passaport:

Cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Adreça:
Tel. casa:

Tel. treball:

Tel. mòbil:

E-mail:

PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL

ENTITAT: Crèdit Andorrà
IBAN:

AD29 0003

TITULAR C/C : Unió Esportiva Santa Coloma
1101

1179 7661

0202

Mètode de pagament:





Realitzar el pagament a través de transferència bancària a l'IBAN de la casella superior.
POSAR EL NOM DEL JUGADOR/A AL CONCEPTE (Ex: Quota UE Santiago Fernández)
S'haurà d'efectuar el pagament del total de la quota abans de l'1 de novembre del 2022.
Es podrà fraccionar el pagament, sempre i quan estigui tot cobert el dia 1 de novembre.

Quota
anual:
190,00€

En qualitat de pare/mare/tutor/representant legal del menor inscrit a l’escola de futbol de la Unió Esportiva Santa Coloma, autoritzo a la Unió Esportiva Santa Coloma, amb
seu social a l’avinguda Santa Coloma, núm. 65, planta 2a, porta 1a, d’Andorra la Vella i li atorgo el consentiment exprés per comunicar les meves/nostres dades personals
sobre la identificació de la persona referenciada al dors amb l’única i exclusiva finalitat de fer-ne ús per exercir els drets d’accés, rectificació, aparició i supressió de les
meves/seves dades, i gestionar la meva/seva participació com a membre d’aquest Club.
Accepto explícitament que les meves/seves dades puguin ser cedides a altres societats o entitats amb les que el Club tingui acords de col·laboració.
D’acord amb la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre de protecció de dades personals, s’informa a l’interessat que les seves dades formaran part del fitxer “DADES
PERSONALS“ amb la finalitat de gestionar i organitzar aquesta informació.
Així mateix, autoritzo a la Unió Esportiva Santa Coloma per a que pugui utilitzar les imatges o vídeos del meu fill/a/ representat en els mitjans de comunicació escrita del
Principat d’Andorra, de la premsa escrita a l’estranger i en la web de l’U.E. Santa Coloma, sempre que sigui amb finalitats esportives.

SIGNATURA:

COMENÇA UNA NOVA TEMPORADA!
L’escola de futbol de la Unió Esportiva Santa Coloma té com a objectiu formar a tots aquells joves que
desitgin iniciar-se o continuar practicant el futbol a la nostra escola. D'aquesta forma pretenem créixer
junts com a persones i com a futbolistes. La temporada 2022-2023 tindrà una duració de 10 mesos,
començant després de la diada de Meritxell i acabant a finals de juny de l'any 2023.
La nostra escola és composa de les següents categories:
Equip Femení
Iniciació Baby
Prebenjamins
Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets
Juvenils
Segon Equip

6 - 15 anys
4 - 5 anys
6 - 7 anys
8 - 9 anys
10 - 11 anys
12 - 13 anys
14 - 15 anys
16 - 17 - 18 anys
+18 anys

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA - PORTAL DEL FEDERAT (FAF)
NOVES ALTES:
Una fotografia actual tipus carnet.
Fotocòpia Passaport o DNI del nen (vigent) i permís de residència i/o treball si s'escau.
Fotocòpia Passaport o DNI dels pares.
Fotocòpia carnet de la CASS del nen.
Certificat Mèdic específic per realitzar l’activitat de futbol i/o futbol sala.
Baixa del club al que jugava anteriorment, si el jugador/a prové d'un altre club

RENOVACIONS (Possible demanda de documentació):
Una fotografia actual tipus carnet.
Fotocòpia Passaport o DNI del nen (en el cas que l’anterior estigui caducat).
Fotocòpia del permís de residència (en el cas que l’anterior estigui caducat).
Fotocòpia Passaport o DNI dels pares.
Certificat Mèdic específic per realitzar l’activitat de futbol i/o futbol sala.

Contacta'ns:
-

Boris Antón: +376 372 288 (Coordinador de l'Escola de Futbol)
unioesportivasantacoloma@gmail.com

La roba oficial del Club s'haurà de pagar a part de la quota i directament al proveïdor:




Proveïdor: Eternal Andorra (JOMA) / Web de compra: https://eternalandorra.com/uesantacoloma
Preu aproximat del pack de roba complert: 90-100€
Pack complert: 1r i 2n equipament oficial de partit (samarreta, pantalons i mitgetes), xandall de
partit (jaqueta i pantalons llargs), equipament d’entrenament (motxilla, dessuadora, samarreta i
paravent).

