SDC ARRABALDO

PEGAR
FOTO
CARNET

DATOS DO XOGADOR
Nome :
Apelidos :
Data de Nacemento :
Domicilio familiar :
Localidade :
Provincia :
Código Postal :
Teléfono xogador :
DNI :
Nº. irmáns e irmás :
Lugar de nacemento :
Clubes anteriores :
Correo Electrónico :
Alerxias/Enfermidade :

(dd/mm/yy)

(ou outro documento de identidade)
(sen contar ó propio xogador)

Temp. ingreso no club :

Centro Escolar :
Horario clases :

Curso :
Mañá :

Tarde :

Días sen clase pola tarde:
Altura :

Peso :

Nº Pé :

DATOS FAMILIARES
PAI
Nome e Apelidos:
Profesión :
Teléfonos :
Correo Electrónico :
DNI :
NAI
Nome e Apelidos:
Profesión :
Teléfonos :
Correo Electrónico :
DNI :

FICHA DEPORTIVA
OS DATOS DESTA FOLLA SON PARA ÚNICO E EXCLUSIVO MANEXO DO CLUB NINGUNHA PERSOA
ALLEA AO MESMO TERÁ ACCESO A ELES.

Escuela de Futbol S.D.C ARRABALDO Tempada 2020/21
AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES
Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro dos medios ao alcance da sociedade e a posibilidade de
que poidan aparecer imaxes do vos@/s fill@/s durante a realización das actividades da SDC
Arrabaldo e dado que o dereito á propia imaxe está reconocido no artículo 18 da Constitución e
regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á
propia imaxe e a Lei 15/1999, de 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal.
A dirección da SDC Arrabaldo pide o consentimento aos país ou titores legais, para poder publicar as
imaxes nas cuais aparezan, individualmente o en grupo, que se poidan realizar aos nenos e nenas,
nas diferentes secuencias e actividades realizadas nas instalación da SDC Arrabaldo e/ou fora das
mesmas, nas competicións ou encontros nos que participen.
D./Dª (Pai / Nai / Titor) ………………………………………………………………………………………………………………….,
con DNI: …………………………………………. autorizo ao S.D.C. Arrabaldo ao uso das imaxes do nen@
…………………………………………………………………………..…….realizadas nas actividades, competicións,
adestramento, etc…, organizadas ou ás que acuda coa SDC Arrabaldo e que poderán ser publicadas:
•
•
•
•

na páxina web www.sdcarrabaldo.es
nos perfís oficiais das redes sociais do clube
Filmacións destinadas á difusión non comercial
Fotografías para periódicos, revistas, publicacións, cartelería ou folletos publicitarios de
ámbito local e rexional.

Asinado (Pai / Nai / Titor):
En Sta Cruz de Arrabaldo a _____ de __________ de 20_

O SEIXO s/n 32593 Sta. Cruz de Arrabaldo – Ourense www.sdcarrabaldo.es

