
  
 

Dades del Jugador/a: 

Nom i cognoms:  

Adreça:  Població´:  CP:  

Telèfons: (1) (2) (3) 

Data Naixement:  Edat:  Curs:  Escola:  

E-Mail:.  

 

Equip: (marqueu amb una "X" l'equip al que voleu pertànyer)  

Sarky    (Kinobs Instal·lació)  

Dilluns 17:00 - (P4 i P5)  Dimarts 17:00 – P4 i P5  Dimecres 17:00 - P4 i P5  Dijous 17:00 - P4 i P5    

Dilluns 17:00 - (1r i 2n)  Dimarts 17:00 - 1r i 2n  Dimecres 17:00 - 1r i 2n  Dijous 17:00 - 1r i 2n    

Dilluns 18:00 - (1r i 2n)  Dimarts 18:00 - 1r i 2n  Dimecres 18:00 - 1r i 2n  Dijous 18:00 - 1r i 2n    

Dilluns 18:00 - (3r i 4t)  Dimarts 18:00 - 3r i 4t  Dimecres 18:00 - 3r i 4t  Dijous 18:00 - 3r i 4t   

Dilluns 18:00 - (5é i 6é)  Dimarts 18:00 - 5é i 6é  Dimecres 18:00 - 5é i 6é  Dijous 18:00 5é i 6é  

Dll Especials  Dm Especials  Dx Especials  Dj Especials  

Servei de Recollida a l'Escola 

(Gratuït amb un mínim de 5 nens) 
 

Horari de Sortida: 

Punt de Trobada: 
 

 

 

Els equips tenen un nombre de jugadors limitats, per aquest motiu es seguirà un rigorós ordre d’inscripció. Les 

inscripcions comprometen a tot el curs escolar. La quota és un pagament fraccionat del cost global de l’activitat, 
per aquest motiu NO s’accepten baixes una vegada iniciada l’activitat. 

 

Dades Bancàries: 

IBAN Entitat Oficina DC Número de Compte 

                        

Entitat Bancària: 
 

Nom i Cognoms del Titular 
 

 
AUTORITZACIÓ DELS PARES: 
En compliment del Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades: Dret de informació en la recoll ida de dades, li comuniquem que ens 
comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la seva fitxa. 

Els informem que les Dades de Caràcter Personal d’aquesta fitxa, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades, amb la 
finalitat de: Gestionar la seva fitxa de client en el marc legal i la prospecció comercial dels serveis que ofereix Kinobs Sports, S.L.U. en general. Així mateix els informem 
que las fotografies presses en activitats relacionades amb Kinobs Sports, S.L.U. podran ser exposades a la pàgina web, Facebook i Instagram de Kinobs. 
Vds. com a interessats directes, tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els concerní i autoritzen a que passi a formar 

part del fitxer, davant del qual podran exercitar els seus drets en qualsevol moment. 
Els drets precitats podran fer-se efectius davant: Kinobs Sports, S.L.U., c/Ràfols, 17-21, 08017-Barcelona o en el mail kinobs@kinobs.com. 

 

Jo,........................................................................................................ ,amb DNI num. ............................................................ autoritzo al meu 

fill/a .................................................................................a assistir a les activitats extraescolars 2021/2022 organitzades per KINOBS SPORTS en les condicions 

establertes i certifico amb la meva signatura l’autenticitat de totes les dades que apareixen en aquest document. I també autoritzo la recollida i tractament de les dades 
del meu fill/a menor d'edat pel correcte compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O.P.D.) 

 

 

A …………………………………., ……. de ................ del 20.… 
(Signatura del pare, mare o tutor) 

 
 
 
 
 

 

Pagaments: a omplir per Kinobs 

Data d’inscripció 
 

Matrícula: 50€ 
 

Equipació: 38€ 
 

*Hi haurà 2 girs bancaris un a principis d’ Octubre i un a principis de Febrer. En cas de donar -se de baixa o lesió no hi ha dret a 

devolució de l’import del cost anual. S’haurà d’abonar la totalitat de la temporada de futbol 2021-22 

 
    

Enganxar fotocòpia de la targeta sanitària 

Autoritzo a les decisions mèdiques i quirúrgiques que fos necessari 
adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa 

mailto:kinobs@kinobs.com

