CAMPUS D’ESTIU 2018
JÀBAC TERRASSA
Sota la direcció tècnica de DTD
[ del 25 de juny al 27 de juliol a Les Palmeres ]

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Dades del jugador/a:
NOM I COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:

DNI:

TELÈFONS CONTACTE:
E-MAIL:
A QUIN CLUB JUGA? ______________________________________
ÉS PORTER/A? SÍ

NO

MALALTIES, AL·LÈRGIES
O MEDICACIÓ A TENIR
EN COMPTE:

TALLA DE ROBA:

Setmanes escollides (marqueu amb una X):
25 juny – 29 juny

2 juliol – 6 juliol

9 juliol – 13 juliol

16 juliol – 20 juliol

23 juliol – 27 juliol

S’autoritza a la Fundació Priv. Esp.Terrassa FC (o Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa) i al Campus DTD Joves Talents a la
gravació visual del jugador durant els actes esportius que comporta el “campus d’estiu 2018”, així com l’ús de la seva imatge a
través de qualsevol forma de comunicació utilitzant els mètodes tècnics coneguts a l’actualitat i els que poguessin
desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació amb les limitacions establertes per: la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
Maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia Imatge; i la Llei Orgànica 1/1996, de 15
de Gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. Aquesta
autorització s’efectua sense àmbit temporal determinat ni plaç temporal. En cas contrari, marqui amb una X

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PREUS:



70€ / setmana (germans: 60€ / setmana).
En cas de fer 3 setmanes, la quarta tindrà un preu de 50€ i la cinquena, de 40€.

* El pagament es realitza en efectiu i per avançat. Les inscripcions es formalitzen a Can Jofresa (HORARI:
de dilluns a divendres, de 16:00h a 20:00h).
MÉS INFO:
678 316 438 / 93 784 04 44
/JabacTerrassa
/Campus DTD Joves Talents

@UJabacTerrassa
@CampusDTD

@UJabacTerrassa
@campusdtdjovestalents

uniojabacterrassa@hotmail.com
campusfutbol.dtd@gmail.com

