
Formulari d’inscripció

Nom i cognoms del nen/nena


Data de naixement i curs


Nom i cognoms del pare/mare/tutor I DNI


Telèfon


Email


Soci AMPA            SI                  NO


Número de compte


Signatura i DNI del pare/mare/tutor


Drets d’imatge: Autoritzo al Club de Futbol EFO 87 a captar la imatge del meu fill/a, reproduir-la, 
publicar-la, i que pugui aparèixer en fotografies, vídeos,  xarxes socials i web, per a la difusió 
pública, sempre dins de l’activitat esportiva del club. 


Protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre la Protecció de Dades de 
Caràcter personal, la RGPD i la resta de legislació vigent, se l’informa que les seves dades seran 
incloses en un fitxer i tractades pel CLub de Futbol CEFO 87, qui serà el responsable de les 
mateixes i les utilitzarà en quantes activitats abraça l’objecte social de l’entitat. El Club de Futbol 
CEFO 87 es compromet sobre l’ús responsable i confidencial de les dades, garantint  que es 
tractaran d’acord amb les exigències legals i que tan sols seran utilitzades amb el propòsit indicat.  

A C T I V I T A T  
E X T R A E S C O L A R   

C E F O  8 7



Desde el club CEFO 87 volem donar la 
possibilitat de que les escoles del poble puguin 
oferir l'activitat extraescolar de futbol camp, per 
tal de que tots els nens i nenes puguin jugar a 
futbol de manera no federada, com una activitat 
més de les que pugui oferir l’escola. 


- Dimarts i dijous de 17:30 a 18:45. 

- Recollida a les 16:30 a l’escola

- Berenar al camp de 17:00 a 17:30.

- Els nostres monitors/entrenadors es fan càrrec 

de la recollida dels nens a l’escola i 
acompanyament fins al camp de futbol. 


- Aprenentatge de la normativa, jocs col·lectius, 
obtenció dels valors del futbol i nous hàbits, i 
tècnica individual. 


- Recollida posterior al camp.


Per enviar l’inscripció o per a més 
informació i consultes, a travès del correu 

Organitza Col·labora

AUTORITZACIÓ A MONITORS/ES DE L’ESCOLA DE FUTBOL CEFO 87 PER A 
RECOLLIR ALUMNES A L’ESCOLA


DADES A OMPLIR PEL CLUB


Escola de Futbol CEFO 87 recollirà a l’alumne: 


Que cursa: 	 	 	 	 Els dies: DIMARTS I DIJOUS 


Amb el monitor ADÁN MARTÍNEZ SERRANO amb DNI 45985426P  
o amb la monitora PAULA SOTO GÓMEZ amb DNI 39477274M 

DADES A OMPLIR PELS PARES


Jo: 


Pare/Mare/Tutor de l’alumne/a:


Que a l’escola pertany al curs:


Autoritzo als monitors indicats a les dades anteriors a recollir al meu fill/filla els 
dies indicats per a realitzar l’extraescolar de futbol al Camp de Futbol Municipal 
Les Planes.


                                                                 Data i signatura         


efo-87@hotmail.com   o al telèfon 937729556


