
Nom

Data naixement (dd/mm/aa) Població

Escola

SI Núm de soci:

NO

Signatura:

Observacions:

La signatura d'aquest full d'inscripció, eximeix al Club Bàsquet Llívia de qualsevol responsabilitat a l'hora d'utilitzar el transport habilitat 
tant en els entrenaments com en els partits.

Continua al darrera →

CAL OMPLIR CORRECTAMENT TOTS ELS CAMPS

FULL D'INSCRIPCIÓ CLUB BÀSQUET LLÍVIA-PUIGCERDÀ                 TEMPORADA 2018-2019
Dades del jugador/a

1r Cognom

La signatura d'aquest full, autoritza a utilitzar imatges dels jugadors/es en qualsevol medi audiovisual com en la web del Club.

Adreça

Codi targeta sanitària

2n Cognom

Cal omplir totes les dades  correctament i cal entregar una fotografia  i fotocòpia del D.N.I.  o fotocòpia del llibre de família.

Ets soci del Poliesportiu de Puigcerdà?

TelèfonsNom del pare i de la mare

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA, DESPLAÇAMENT AMB UN  VEHICLE D'ALTRI

DNI Esportista

Codi postal

Adreça electrònica:

En/na ___________________________________________, amb DNI ____________________________, en qualitat de (mare/pare/tutor) de ____________________________________, 

autoritzo  al meu fill/a menor d'edat, a viatjar amb el vehicle d'un altre pare o mare, per tots aquells desplaçaments en què sigui necessari, durant la temporada   2018-2019.



ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA - SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referència de l'ordre de domiciliació:
Mandate reference

Identificador del creditor: E S 7 5 Z Z Z G 1 7 3 3 9 7 1 4
Creditor's identifier

Nom del creditor: CLUB BÀSQUET LLÍVIA NIF: G17339714
Creditor's name Fiscal Identification Number

Adreça del creditor: C. de l'Esport, 1-3 Població: Llívia Província: Girona
Address City Town

Codi Postal: País Espanya
Postal Code Country

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entitat del deutor per a 

carregar en el seu compte, i (B) a la entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels 

seus drets, el deutor està legimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit per la mateixa.

La sol·licitud de  reemborsament s'haurà d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte.

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to yor bank to debit your account, and (B) your bank to debit your account in 

accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your 

agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on wiich your account was debited. Your rights are explained in a

statement that you can obtain from your bank.

Nom del deutor/s: (titular/s del compte de càrrec)
Debtor's name

NIF:
Fiscal Identification Number

Adreça del deutor:
Address

Població: Província:
City Town

Codi Postal: País
Postal Code Country

SWIFT BIC:
Swift BIC

Número de compte - IBAN
Account number - IBAN

E S

Tipus de pagament: Pagament recurrent o Pagament únic
Type of païment Recurrent païment or One-off payment

Data: Localitat:
Date Localitation in wich are signing

Signatura del deutor/s Signatura entitat bancària
Signature of the debtor Signature of the bank

Club Bàsquet Llívia
C. de l'Esport, 1-3

17527 Llívia TOTS ELS CAMPS S'HAN D'OMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT
Tel: 972146262 UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S'HA
Fax: 972146262 D'ENVIAR AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA
cbllivia@hotmail.com ALL GAPS ARE MANDATORY, ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

www.cbllivia.com

17527


