Direcció tècnica:
Joan Amorós
Horari d’atenció als pares:
Hores a convenir trucant al 677 46 94 02
e-mail: info@m88h.com

SOCI NUMERARI o REFERENT

WWW.M88H.COM
TEMPORADA 2018 – 2019

Camp Municipal de Matadepera
Avinguda del Mas Sot s/n
08230 Matadepera
T: 677 46 94 02

( s o c i ma j o r de 18 an y s o tu t o r le g a l de un ju g a d o r / a me n o r ) :

COG NOMS :

NOM:

DATA N AIXEM E NT:

NI F pare/mare:

POBLAC I Ó I C P:

ADREÇA:

CORREU ELECTRÒNIC (Imprescindible, és el canal de comunicació entre l'escola i els pares)

DADES BANCÀRIES:

TELÈFONS :

PA RE:

M ARE:

SOCI JUGADOR/A o ASPIRANT

( soci menor de 18 anys ) :

COG NOMS :

NOM:

DATA N AIXEM E NT:

NIF nen/a

NÚM ERO TA RJ E TA SA N ITÀ RIA :

Matadepera

Autoritzo que la imatge del meu Fill/a pugui aparèixer en imatges publicades a webs,
vídeos o publicacions escrites corresponents a les activitats organitzades pel M88H
SI
NO

Tenint el compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució
i regulat per la llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, demanem el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies
o vídeo on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

"En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, realitzar la
facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els
casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al MATADEPERA 88
HOQUEI estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals,
rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris."

SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ AL M88H LA TEMPORADA 2018 - 2019
FIRMA PARES O TUTOR:

Hoquei

QUOTA
TRIMESTRAL

CATEGORIA

DIES ENTRENAMENT

120€

JUVENIL FEMENÍ

Dimarts, dijous i divendres
de 15:30 a 17:30

Dilluns i dimecres de
17:30 a 19:00

140€

JUVENIL MASCULÍ

Dilluns, dimecres i divendres de
15:30 a 17:30

2009-2010

Dimarts i dijous de
17:30 a 19:00

150€

2ª FEMENÍ

Dilluns i dimecres
de 20:30 a 22:30

165€

ALEVÍ FEMENÍ

2007-2008

Dimarts i dijous de
17:30 a 19:00

160€

1ª MASCULÍ

Dilluns i dimecres
de 20:30 a 22:30

165€

ALEVÍ MASCULÍ

2007-2008

Dilluns i dimecres de
17:30 a 19:00

160€

2ª MASCULÍ

Dimarts i dijous de
20:30 a 22:30

165€

INFANTIL FEMENÍ

2005-2006

Dimarts i dijous de
19:00 a 20:30

170€

3ª MASCULÍ

Dimarts i dijous de
20:30 a 22:30

125€

INFANTIL MASCULÍ

2005-2006

Dilluns i dimecres de
19:00 a 20:30

170€

MAMIS

Divendres de
19:00 a 21:00

110€

2003-2004

Dimarts i dijous de
19:00 a 20:30

180€

PAPIS

Per determinar

110€

Dilluns i dimecres de
19:00 a 20:30

180€

CATEGORIA

NASCUTS

CIEM

2013-2014

PREBENJAMÍ 3x3

2011-2012

BENJAMÍ 6x6

CADET FEMENÍ
CADET MASCULÍ

2003-2004

DIES ENTRENAMENT
Divendres 17:00h a 18:30h
Dissabte 10:00h a 12:00h

Si no esteu donats d’alta a les instal·lacions municipals de Matadepra, ho heu de fer a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, a
l'Ajuntament de Matadepera
Les quotes són trimestrals (NOMÉS 3 TRIMESTRES L'ANY), inclouen la fitxa federativa, i es giraran la primera setmana de
novembre, febrer i maig
La matrícula pels nous inscrits serà de 70,00 €.
La Direcció Tècnica informarà on es podrà adquirir l’equipament del club.

QUOTA
TRIMESTRAL
190€

190€

