
INSCRIPCIÓ 2017-18 
 

Penseu ja en la nova temporada esportiva? S’ha acabat el joc escolar i voleu que el vostre fill/a jugui en un 

equip de bàsquet de Sant Cugat? Som un club amb experiència en formació esportiva, amb coordinadors per 

categories que garanteixen una bona planificació en el treball i una seriosa organització i sobretot som una 

gran família. A la UESC tenim equips masculins i femenins de totes les franges d’edat i en diferents nivells 

competitius, que prioritzen sempre el bàsquet formatiu amb un 80% dels jugadors menors de 18 anys.  

 

Si el vostre fill/a ha nascut abans de l’any 2005 i vol jugar a bàsquet a la seva ciutat tan sols ens heu d’omplir 

el formulari d’inscripció. 

 

Cal omplir totes les dades i lliurar el document abans del 23 de juny.  

 

DADES DEL JUGADOR/A 

Nom:  

Cognoms:   

DNI:   

Data de naixement:   

 

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR 

Nom, cognoms i DNI pare: 

Nom, cognoms i DNI mare:   

 

DADES DE CONTACTE 

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil pare:     Telèfon mòbil mare:    

E-mail pare:     E-mail mare:   

 

DADES ACADÈMIQUES I ESPORTIVES DEL JUGADOR/A 

Escola o Institut:  

Curs:  

Equip temporada anterior:  

 

DADES BANCÀRIES 

Titular del compte:  

Número IBAN:  

 

AUTORITZACIÓ DE GESTIÓ DE DADES I IMATGE 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'interessat queda informat i presta el seu consentiment exprés 
i inequívoc a la incorporació de les seves dades als fitxers amb dades de caràcter personal de la Unió Esportiva Sant Cugat, amb domicili a la Rambla Jaume Sàbat, s/n, 
de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i la Fundació UESC amb el mateix domicili, per al tractament dels mateixos amb la finalitat de gestionar i planificar l'activitat 
social i esportiva de la Unió Esportiva Sant Cugat i la Fundació UESC. Poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació 
escrita dirigida a la Unió Esportiva Sant Cugat, Rambla Jaume Sàbat, s/n, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).  
Autoritzo a la Fundació UESC a enviar a les direccions de e-mail a dalt indicades, informació relativa a las activitats de la Fundació, així com ofertes comercials que 
considerem del vostre interès. Acceptem les decisions tècniques i esportives que la comissió disciplinaria cregui adient a través del codi intern de funcionament.  

Sí, autoritzo 

 


