
                                                     
 

 
 

 
ESCOLES  ESPORTIVES  MUNICIPALS          
FULL INSCRIPCIÓ – ESCOLA DE FUTBOL 
Temporada  2019-2020 

Carpeta B.Dades D.Web Fitxa  
Nº reg 

 
 

 

 

 

 

 
 

DADES  DE  L’ALUMNE/A 
 

NOM  I  COGNOMS:  ……………………………………………………………………………….................................……………………........ 
 
DATA  DE  NAIXEMENT:   .................................................…..........   CATEGORIA: …………………………….........................................              
 
ADREÇA: ..........................................................................................................   POBLACIÓ: ................................................................... 
 
NACIONALITAT: ..............................................................................   DNI/NIE: …………………………….................   
       

 

 

És obligatori estar afiliat/ada al Sistema Fénix (registre de futbolistes) de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol). Disposeu 
de més informació i accés al sistema FÈNIX en la pàgina web https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Guia.pdf  i en l’Oficina d’Esports. 
 
Els/les alumnes estrangers/eres que s'inscriguen per primera vegada hauran d'adjuntar la documentació complementària segons la 
situació personal de cadascú. Per a més informació visiteu la pàgina web (www.esportivat.com) o sol·liciteu-la en l’Oficina d’Esports. 
 

 
DADES PARE/MARE O TUTOR/A 

 
Adreça electrònica: ......................................................................................................................................................... 
 
Mòbil mare: .........................................                   Mòbil pare:  ............................................          
 
ACCEPTE que el meu fill/a puga aparèixer en fotografies o gravacions que es realitzen durant la temporada 2019-20         AUTORITZE   NO AUTORITZE 

                                                            
 

 

NORMATIVA DE L’ESCOLA DE FUTBOL 
 

Amb la signatura del present document el pare/mare/tutor/a de l'alumne/a es compromet a: 
 
- Tornar a final de temporada l’equipament esportiu de l’EMF de Pedreguer utilitzat en els partits (samarreta i pantalons), així com a 
portar en els entrenaments l’equipament que té establert l’escola: samarreta blanca de l’escola, pantalons i calces blaves. 
- Respectar i acceptar els criteris que s’utilitzen per confeccionar els diferents equips. L’escola és la responsable de l'assignació de cada 
jugador/a a un determinat equip dins les diferents categories, en funció de la seua edat, la seua progressió i/o les necessitats dels 
diferents equips. 
- El pare/mare/tutor/a de l'alumne/a autoritza a la coordinació de l’escola, que el seu fill o la seua filla entrene i/o jugue en equips de 
categoria superior per necessitats de la competició o quan la coordinació ho considere oportú. 
- El pare/mare/tutor/a de l'alumne/a declara que aquest/a es troba en bon estat físic per a la realització de l'activitat en la qual s'inscriu i 
es compromet a comunicar a la direcció de l’escola qualsevol malaltia crònica o excepcional que patisca o puga sofrir el xiquet/a durant 
la temporada (tots els/les alumnes han d’omplir la FITXA MÈDICA DE L’ALUMNE/A). Així mateix autoritza l’escola a: 
 a) Realitzar les primeres cures en cas de lesió o petit accident. 
 b) Traslladar amb vehicle particular l’alumne/a al centre mèdic, acompanyat/ada d’un monitor/a, entrenador/a o delegat/a de 
 l’escola en cas de malaltia o accident. 
 c) Que els/les professionals sanitaris/àries puguen aplicar les proves i procediments mèdics que aconsellen. 
- El pare/mare/tutor/a de l'alumne/a autoritza el seu fill o la seua filla a desplaçar-se en un vehicle particular d'altres pares i mares, per 
anar als partits de futbol o tornejos que organitza l’EMF Pedreguer.  
- L’Escola realitzarà els desplaçaments en autobús a partir de 12 km de distància des de Pedreguer. Tots els desplaçaments inferiors a 
12 km es realitzaran en cotxes particulars a excepció que la direcció de l’Escola considere que cal posar autobús. 
- L'Escola no es responsabilitza de la pèrdua i/o robatori d'objectes personals dels/les alumnes en les nostres instal·lacions. 
- L'Escola es reserva el dret a fixar les dates de vacances de Nadal, Falles i Setmana Santa o a suspendre entrenaments per motius 
d'inclemències del temps o per força major. 
- Qualsevol dubte, queixa o mostra de desacord que puga existir en relació a la situació esportiva d'un/a alumne/a serà tractada amb 
l’entrenador/a, que donarà les explicacions pertinents al sol·licitant sempre que s’haja acordat una cita prèvia. No es permetrà a cap 
pare/mare/tutor/a dirigir-se directament als/les entrenadors/es o responsables tècnics sense cita prèvia.  

   
 
 
 

Data d’inscripció: 

https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Guia.pdf


 

                                
                                                            

FULL  DE  COMPROMÍS 

 
 

   Pare o tutor/a:   ..................................................................................................... amb NIF ................................................................ 
 

Mare o tutor/a:  ...................................................................................................... amb NIF ................................................................ 
 

Volem que,   
El nostre fill/a forme part de les Escoles Esportives Municipals de Pedreguer. 

La filosofia, identitat i objectius de les Escoles Esportives Municipals consisteixen bàsicament a: 
 

 Adquirir hàbits perdurables en la pràctica d'activitats fisicoesportives. 

 Fomentar la participació en els partits i entrenaments de tots els xiquets/es que s'apunten a les nostres escoles, evitant 
qualsevol tipus de discriminació per raó de capacitats físiques o tècniques. 

 Valorar per damunt de resultats esportius l'esforç, la constància, la serietat i els valors de l'esport. 

 Desenvolupar les habilitats de cada esport. 

 Millorar de forma integral als/les alumnes mitjançant una metodologia global que unisca aspectes propis de la pràctica 
esportiva amb un comportament exemplar en tots els àmbits de la vida. 

 Respectar els/les companys/es, monitors/es, àrbitres, material i instal·lacions. 

 Aprendre a perdre i a guanyar. 

 Respectar les decisions preses al si de les Escoles Esportives. 

 
Per aconseguir aquests objectius que volem per al nostre/a fill/a, ens comprometem que la nostra actitud cap a les Escoles 

Esportives serà acord a l’exposat anteriorment. 
 

 

 
 
D’obligat compliment 

X Manifestem que estem d’acord i acceptem la filosofia, identitat i objectius de les EEM. 

X Acceptem el compliment del Reglament de Règim Intern de les EEM. 

X 
Autoritzem l’Oficina d’Esports a tractar les dades i a publicar imatges del nostre/a fill/a a la seua Web, revistes, premsa, etc.; sempre 
i quan tinguen relació directa amb l’esport. 

 

Opció voluntària 

 
En/Na .......................................................................................... vull formar part de l’òrgan de Consulta i Assessorament de les EEM, en 
representació dels pares i les mares de l'alumnat de les EEM. 

 
 

 

 

Signatura pare                                              Signatura mare                                                           Signatura tutor/a                  

                

Protecció de dades: Activitats esportives. En compliment de l'Art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Art. 11 de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades, que procedeixen directament de l'interessat, 

seran recollides sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Pedreguer, amb la finalitat de “Gestió d'activitats esportives”. La base legal que ens permet tractar les 

seues dades és interés públic: Exercici de les competències atribuïdes a l'Ajuntament de Pedreguer per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local. Les seues dades seran cedides a: Entitats asseguradores, Bancs, Caixes d'Estalvis i Caixes Rurals, Conselleria d'esports, Federacions. No 

existeix la supressió de les dades, ja que, encara que es produïsca la baixa del padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i 

científics. Les categories de dades que es tracten són: Dades de categories especials, dades d'identificació, adreces postals o electròniques, dades de 

circumstàncies socials, dades econòmiques i d'assegurances. Es tracten categories especials de dades personals. Té dret a accedir a les seues dades 

personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen 

necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues 

dades, en aquest cas les podrem conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua 

situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades.  

Responsable: Ajuntament de Pedreguer - Oficina d’Esports (Ajuntament de Pedreguer). Glorieta de la Creu, 14 – 03750 – Pedreguer 


