Apuntar-te a la CFA 2016 - EIVISSA és
molt fàcil.
Segueix les 3 passes d’aquest document i…
¡Ja seràs entre nosaltres!
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Passa 1: Formulari

Llegir i omplir adequadament aquest formulari i enviar-lo per correu electrònic escanejat a
hello@cescfabregasacademy.com o portant-lo al Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa al
carrer Campanitx, 26 - telèfon 971 313 564.

Per nens i nenes de 7 a 17 anys – de l ‘11 al 16 de juliol de 2016
Dades del participant
Nom
Data de naixement
Domicili
Codi Postal

/

F

Població

Jugues a futbol?
Sí
A quina posició/s? Porter/a
Talla PUMA®
TALLA
JUNIOR
Alçada
Edat
SENIOR

Cognoms
Gènere M

/

No
Defensa

A quin equip?
Migcampista

Davanter/a

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

104
4

104
6

128
8

140
10

152
12

164
14

176
16

¿Com has conegut la Cesc Fàbregas Academy?
He participat en anys anteriors
Recomanació d’un amic, conegut, familiar
A través de la TV, radio, premsa
A través de la web oficial de la Cesc Fàbregas Academy
A través de las Xarxes Socials
A través de la web oficial de Cesc Fàbregas
Altres

Dades del pare / mare / tutor / representant legal
Nom
DNI
Domicili
Codi Postal
Població
Telèfon 1
Telèfon 2
Correu electrònic
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D’ obligada complimentació
Certifico que les dades facilitades són correctes i marcant aquesta casella confirmo la sol·licitud
d’inscripció amb les condicions descrites a sota*.
* Mitjançant el marcat d’aquesta casella d’aquest formulari d’inscripció, confirmo que he llegit, entès i
acceptat els següents punts:
- Certifico que el nen / la nena es troba en bon estat físic.
- Sóc conscient que la pràctica d’activitats esportives comporta un risc de lesions i, en aquest sentit,
eximeixo a l’empresa organitzadora i els seus empleats de qualsevol responsabilitat que se’n pugui
derivar per la normal participació del nen/nena a la Cesc Fàbregas Academy.
- L’empresa organitzadora no serà responsable de la pèrdua, deteriorament o robatori dels objectes
que el nen/nena pugui portar amb ell a la Cesc Fàbregas Academy. A tal efecte, els nens/nenes
disposaran d’espais vigilats on podran deixar els seus objectes personals de valor.
- El nen/nena haurà de complir en tot moment les instruccions de la direcció i el personal de la Cesc
Fàbregas Academy.
- La inscripció a la Cesc Fàbregas Academy és personal i intransferible. No es faran devolucions, per cap
motiu, de l’import de la inscripció.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de
caràcter personal, l’informem que les dades incorporades al formulari i tota la informació que s’hi
adjunta, s’ incorporaran a un fitxer propietat de CFA Sinera, SL amb NIF B63812242, amb la finalitat de
gestionar la participació a la Cesc Fàbregas Academy, així com per a mantenir-lo informat dels
esdeveniments i activitats relacionades amb la Cesc Fàbregas Academy.
El pare / mare / tutor del participant autoritza expressament a CFA Sinera, SL a recollir i tractar les
dades personals del menor, inclosa la seva imatge i les dades relatives a la salut, per a les referides
finalitats.
Així mateix, atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i
d’altres activitats relacionades amb la Cesc Fàbregas Academy. En cas contrari, marqui esta casella con
una creu.
Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a CFA Sinera, SL, Riera
Pare Fita, 51-53, 1r 2ª, 08350 Arenys de Mar, Espanya. NIF B63812242
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Passa 2: Pagament

Llegir i complimentar adequadament aquest breu formulari addicional, realitzar l’ingrés de l’import
del primer pagament fraccionat o de l’import total, tot indicant clarament el nom del participant i
enviar el justificant per e-mail a hello@cescfabregasacademy.com
Dades del pagament
Modalitat de pagament
Nom i cognoms del participant
Entitat bancària

1er pagament fraccionat

Import total

Data de transferència

/

/

Condicions de pagament
 Preu especial tot inclòs: 800 € (IVA inclòs) – inclou allotjament, àpats i activitats.
Places limitades a 30 participants que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció i pagament.

 Preu sense allotjament per a residents a Eivissa i Formentera: 250 € (IVA inclòs)
 Preu sense allotjament per a no residents: 325 € (IVA inclòs)
Places limitades a 100 participants que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció i pagament.

Possibilitat de pagament fraccionat:
- Primer pagament del 50% en el moment de formalitzar la inscripció.
- Segon pagament del restant 50% a efectuar abans del divendres 10 de juny de 2016.
- 5% de descompte si es realitza el pagament íntegre abans del divendres 20 de maig de 2016.
Forma de pagament:
Mitjançant ingrés en compte corrent: BBVA ES35 0182 1671 80 0201683238
En cas d’ anul·lació de la inscripció, només es retornarà el 50% de l’ import total, a menys que es pugui
justificar la baixa de l’ alumne amb un motiu de força major.

Passa 3: Documentació

Recopilar la documentació descrita a sota i enviar-la escanejada per correu electrònic a
hello@cescfabregasacademy.com o per correu postal al Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa
al carrer Campanitx, 26 - telèfon 971 313 564. Eivissa (07800)
Documents necessaris:
Es imprescindible entregar la següent documentació abans del 24 de juny de 2016:
- Còpia del DNI del pare / mare / tutor / representant legal.
- Còpia del DNI del menor si en té.
- Còpia del Llibre de Família
- Còpia de la Targeta Sanitària.
- Full d’ autorització i d’ informació mèdica situat a la següent pàgina degudament signada pel pare /
mare / tutor o representant legal.
En el cas que la documentació no sigui entregada dins dels límits indicats, la preinscripció podria quedar
anul·lada automàticament a criteri de la organització.
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Autorizació

Jo
major d’edat i amb DNI
autoritzo a
de
anys, com a pare / mare / tutor /
representant legal per a que participi a la Cesc Fàbregas Academy a celebrar a Eivissa de l ‘11 de juliol al
16 de juliol de 2016, a les instal·lacions esportives de Can Misses. I, per a que consti, signo el present permís
amb data d’avui
de
de 2016.
Signat pare / mare / tutor / representant legal.

Jo
major d’edat i amb DNI
autoritzo explícitament a CFA Sinera, SL per a que capti la imatge del menor participant per mitjà de
fotografies i/o gravacions audiovisuals per a la seva difusió a la televisió, ràdio, premsa escrita o per
Internet, a través de pàgines web o xarxes socials, com Facebook, Twitter o Instagram, amb la finalitat
de promocionar la Cesc Fàbregas Academy o els seus patrocinadors.
Aquesta autorització s’atorga amb caràcter gratuït
I, per a que consti, signo el present permís amb data d’avui
de
de 2016.
Signat pare / mare / tutor / representant legal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter
personal, l’informem que les dades incorporades al formulari i tota la informació que s’hi adjunta, s’
incorporaran a un fitxer propietat de CFA Sinera, SL amb NIF B63812242, amb la finalitat de gestionar la
participació a la Cesc Fàbregas Academy, així com per a mantenir-lo informat dels esdeveniments i
activitats relacionades amb la Cesc Fàbregas Academy.
El pare / mare / tutor del participant autoritza expressament a CFA Sinera, SL a recollir i tractar les dades
personals del menor, inclosa la seva imatge i les dades relatives a la salut, per a les referides finalitats.
Així mateix, atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i
d’altres activitats relacionades amb la Cesc Fàbregas Academy. En cas contrari, marqui esta casella con una
creu.
Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a CFA Sinera, SL, Riera Pare
Fita, 51-53, 1r 2ª, 08350 Arenys de Mar, Espanya. NIF B63812242

Informació mèdica
Pren algun medicament?
És al·lèrgic a algun medicament?
És al·lèrgic a algun aliment?
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Sí
Sí
Sí

No
No
No

¿Quin?
¿A quin?
¿A quin?

