
  

Club Esportiu Diagonal Mar 
Telèfon 615.318.344          administracio@cediagonalmar.com          www.cediagonalmar.com 

FULL D’INSCRIPCIÓ JUGADOR CEDM  
 
TEMPORADA 2021-22 
 
 

 

Dades jugador Nom i cognoms: 
 

Categoria: 
 

 

Centre d’estudis 2021-22: 

Lloc de naixement (Ciutat, país): 
 
 

Data naixement: DNI: 

IMPRESCINDIBLE: Adjuntar Certificat Mèdic (jugadors FCBQ) Nº CAT Salut: 
 

Adreça: 

Població (Ciutat, Província): 

Telèfon: 

eMail: 
 
 

Nom i cognoms dels responsables  eMail Telèfon 

1.   

2.   

3.   
 

Dades bancàries   
 

Autoritzo al Club Esportiu Diagonal Mar a carregar en aquest compte bancari els rebuts corresponents al jugador esmentat en 
aquest full d’inscripció: 

Nom titular compte: 

IBAN compte bancari:   E S   -     -     -     -     -     
 

 
 
 
 

Signatura Si un jugador/a té impagada una quota trimestral, el club pot decidir donar-lo de 
baixa mitjançant un avís previ. La condició per a que pugui renovar una nova 
temporada és no tenir quotes anteriors pendents de pagament. Les despeses 
bancàries generades pels impagaments aniran a càrrec del jugador. 

 

 

Roba esportiva  
 

Descripció Obligatori Preu aproximat (preu oficial a la web) 

Equipament partits (1ª equipació i pantaló de joc)  SI 52,95 € Les comandes es faran a  
través de la web: 

https://customify.es/cediagon
almar 

El pagament serà online i les 
equipacions arribaran 

directament al seu domicili. 
Si alguna persona no te accés a 
Internet, el club posa a la seva 
disposició un terminal per a fer 
la comanda. Pregunteu per en 
Jordi Casanovas cada tarda de 

17 a 19 hores 

Segona equipació (samarreta) SI 31,34 € 
Samarreta escalfament SI 22,34 € 
Pack entrenament (samarreta i pantalons reversibles) NO 21,20 € 
Xandall NO 55,89 € 
Dessuadora NO 37,08 € 
Polo jugadors  NO 23,07 € 
Bossa NO 26,41 € 
Motxilla  NO 26,41 € 
Pack Júnior a Sènior. Inclou equipació joc, xandall, samarreta tir i segona equipació 
Pack Mini a Cadet. Inclou equipació joc, xandall, samarreta tir, segona equipació, 
equipament d’entrenaments 

  SI** 
  SI** 

159,83 € 
181,03 € 

 

 

**Només per noves incorporacions al club 
 
 

Important: 
Adjuntar fotocòpia de la 

Targeta sanitària, 
fotocòpia del DNI del 

jugador i una fotografia 
mida carnet 

Per a més informació, consulti la nostra web: www.cediagonalmar.com 

https://customify.es/cediagonalmar
https://customify.es/cediagonalmar
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Autorització drets d’imatge     
 

 
El Sr./Sra. __________________________________________________________________________________________________________________________ 
amb N.I.F. ___________________ i amb domicili a _________________________________________________________________________________________ 
al carrer ____________________________________________________________________________________, número _____________ pis _______________ 
C.P. _________________ I amb telèfon___________________________________________________________________________________________________ 
 
Com a pare/mare/tutor del/la menor ____________________________________________________________________________________________________ 
 
autoritzo al Club Esportiu Diagonal Mar, amb CIF G65377202 per que el fotografiï o filmi, i que aquestes imatges puguin ser difoses en mitjans de comunicació i 
puguin ser utilitzades per a aquesta entitat de forma atemporal en qualsevol publicació, reportatge i en la pàgina Web i/o xarxes socials del Club. 
El Club Esportiu Diagonal Mar queda doncs autoritzat a servir-se de la imatge per a la seva reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol suport, 
relacionada amb la seva activitat, comprometent-se la entitat a no fer ús d’aquests fora dels fins de promoció, difusió d’activitats i informació als mitjans de 
comunicació. 
 
I per a que consti, ho signo a ____________________ a _____ de ____________ de 20____  

Signatura:  
Nom i Cognoms:  

 

 

Quotes temporada 2021-2022     
 

Les següents tarifes s’aplicaran a partir de l’1 de setembre de 2021 i fins el 30 de juny del 2022.  
La matrícula es cobrarà al realitzar la preinscripció, al mes de juliol. La quota de setembre es cobrarà del 1/9 al 5/9. Les tres quotes següents (octubre, gener i abril) 
es cobraran al principi de cada trimestre. 
Si un jugador es vol donar de baixa, caldrà sol·licitar-la al club mitjançant un correu electrònic a l’adreça administracio@cediagonalmar.com o fent arribar una 
carta a la bústia del club amb quinze dies d’antelació a la baixa. En cap cas es reemborsaran diners de les quotes trimestrals ja pagades. 

 
 
 

 
 

Categoria Matrícula Quota Setembre Quota trimestral 
Quota trimestral alumnes 

IES Front Marítim 

Quotes Federació Catalana de Basquetbol     

Sènior / Sots-21 / Junior Preferent 55,00 € 57,00 €   170,00 €     

Junior  45,00 € 50,00 €   150,00 €    140,00 € 

Cadet 45,00 € 50,00 €   150,00 €   140,00 € 

Infantil 45,00 € 50,00 €   150,00 €   140,00 € 

Preinfantil 45,00 € 50,00 €   150,00 €   140,00 € 

Quotes Consell Esportiu Escolar     

Junior 45,00 € 47,00 € 140,00 € 130,00 € 

Cadet 45,00 € 47,00 € 140,00 € 130,00 € 

Infantil 45,00 € 47,00 € 140,00 € 130,00 € 

Preinfantil 45,00 € 47,00 € 140,00 € 130,00 € 
 

 
 
 
 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL     

En compliment de la nova LOPD-GDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals) que amplia el 
Reglament General de Protecció de Dades, t’informem del següent: 

El responsable de les dades facilitades lliurement és el Club Esportiu Diagonal Mar (G65377202), amb seu al carrer del Taulat, 
199, 08005 de Barcelona, i correu electrònic administracio@cediagonalmar.com 

En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és 
facilitar la gestió dels serveis i activitats que s'ofereixen des de l'entitat amb l'objectiu de respondre a les necessitats de les 
persones integrants del club. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cedeixen a tercers excepte en els casos en què hi hagi  una 
obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals i per tant té dret a accedir-
hi, rectificar-les, sol·licitar la seva supressió, limitar el seu tractament, dret a la portabilitat de les dades, i a l'oposició. 
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