SOLICITUDE E AUTORIZACIÓN
FÚTBOL E FÚTBOL SALA
FOTO

TEMPADA 2022/23

DATOS DO XOGADOR / XOGADORA
Nome e apelidos

Lugar de nacemento

DNI

Data de nacemento

Domicilio (rúa, nº, piso, letra)

Código postal

Localidade

Centro de estudos

Teléfono/s de contacto

Nome do pai, nai ou titor

Correo electrónico

OBSERVACIÓNS (Enfermidade, Intolerancias, etc.)

Todos os recadros deberán estar cubertos debido á importancia da información contida nos mesmos.

Para o clube

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Para o xogador/a

CUOTAS:
- Cuota anual de 200€ por neno/a, un segundo irmán/irmá será de 100€ e, no caso dun terceiro/a, será de balde.
- Opción só fútbol sala a cuota será de 150€.

PRAZOS E FORMAS DE PAGO:
- O pago total das cuotas será de xuño a decembro-2022.
- No momento da inscrición haberá que aboar 50€.
- As formas de pago son:
- En metálico nas oficinas do clube: os mércores de 19:00h. a 21:00h.
- Ingreso ou transferencia en conta bancaria indicando no concepto o nome do neno/a:
Nº de conta de ABANCA: ES97 2080 0348 3430 0004 0267
Non se realizará a inscrición na FGF se non se está ó corrente do pago das cuotas vencidas.

PACK ROUPA DE ADESTRAMENTO: 20€
(chuvasqueiro - camiseta - pantalón)

Tamén se poderá mercar de xeito individual: chuvasqueiro: 12€/ camiseta: 6€/ pantalón: 6€

Inscricións:
Enviar ao correo electrónico amiosdfichas@hotmail.com

Tfnos. contacto:
Presidente: 649412526
Coordinador: 619012645

AMIO S.D.
Rúa do Picón nº 4 - Amio
15707 Santiago de Compostela

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES DE MENORES
Coa inclusión das novas tecnoloxías nas comunicacións, publicacións e accións publicitarias que pode
realizar o Clube AMIO S.D., titular do CIF G-15480627, domiciliado en RÚA DO PICÓN Nº 4,15707SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA, teléfono: 649412526, correo electrónico amiosd@yahoo.es,
existe a posibilidade de que nestas poidan aparecer imaxes dos seus fillos/fillas durante a realización dos
servizos acordados ou que proporcionou á nosa entidade dentro do vínculo existente.
Dado que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982,
de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, o Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de Abril de 2016, relativo á protección das persoas
físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e a Lei Orgánica
3/2018, de 5 de Decembro, o Clube AMIO S.D. pide o consentimento aos pais, nais ou titores legais, para
poder publicar as imaxes nas que aparezan individualmente ou en grupo e que, con carácter
comercial/publicitario, se poidan realizar aos nenos/as nas diferentes secuencias e actividades realizadas nas
nosas instalacións e fora das mesmas en actividades que leven a cabo baixo esta entidade.
Don/Dona ______________________________________________, DNI _________________
como pai/nai ou titor do menor __________________ ______________ ____________________
autorizo ao Clube AMIO S.D. un uso pedagóxico/publicitario das imaxes realizadas en servizos e
actividades levadas a cabo na nosa entidade e que poden ser publicadas en:


Páxina web do Clube AMIO S.D.



Redes sociais coma instagram, twitter ou facebook do Clube AMIO S.D.



Filmacións destinadas á difusión das actividades do noso Clube.



Fotografías para revistas ou publicacións (carteis, trípticos, etc.) no ámbito relacionado co noso
sector.

No nome da Sociedade Deportiva tratamos a información que nos facilitan co fin de prestarlles o servizo
solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os
anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros sen o previo
consentimento do cliente, salvo naqueles casos nos que fora imprescindible para a correcta prestación do
servizo ou exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando
os seus datos persoais, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos, rectificar os inexactos, ou solicitar
a súa supresión cando xa non sexan necesarios.
En Santiago de Compostela,

de

Asinado:

de 2022.

