
                                                                                                                             
 

 
            INSCRIPCIÓ Temporada 2022-23 

                        
                                Dades obligatòries del jugador/a: 
 

Nom ___________________________ Cognoms _____________________________    SOCI FCB 
 
Data naixement  __ /__ / ____  Sexe: Noi  Noia    NIF: ______________________    SI NO 
 
Localitat naixement ______________________________________________________________________ 

 
Dades obligatòries del pare/mare/tutor (aquesta persona figurarà com a soci): 

 
Nom ___________________________ Cognoms _____________________________    SOCI FCB  
 
Data naixement  __ /__ / ____  Sexe: Home  Dona   NIF/NIE: _________________    SI NO 
 
Telèfon/s de contacte________________ ____________________________________________________ 
 
Correu electrònic____________________ ____________________________________________________ 
 
Adreça ________________________________________________________________________________ 
 
Codi Postal ________  Població_____________________________________________________________ 
 
Forma de pagament: 
Comptat   
Domiciliació bancària              Dades compte corrent (obligatori en cas de domiciliació): 
 
Compte Corrent    __________   ___________   ___________  ___________  ___________  ___________  

                   Cod. IBAN 
  
Les despeses financeres ocasionades pel retorn de rebuts, aniran a càrrec del titular del compte.  
 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ: 30 DE JUNY DE 2022 
Un cop finalitzat el termini, la Penya no garanteix l’admissió de la inscripció del jugador. 

 
LLIURAMENT INSCRIPCIONS: De dilluns a divendres de 17 a 20 hores al despatx de la Penya, ubicat al 
Camp de Futbol Municipal La Barruana. 

 
                                          AUTORITZACIÓ: 

 Autoritzo a la Penya Barcelonista de Sant Vicenç dels Horts a l’ús de la imatge del meu/va fill/a en fotografies i gravacions en les activitats 
 esportives del Club, en els diferents formats i canals i amb l’objectiu de la promoció i difusió de les activitats del Club, i em comprometo a 
 acceptar el Reglament Intern de la Penya consultable a la pàgina web. L’admissió d’aquesta preinscripció restarà condicionada a la 
 formalització de la fitxa federativa. 
 

 Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat de la Penya Barcelonista de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les 
 mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
 de dades de caràcter personal. Les dades dels socis seran cedides al F.C. Barcelona per a la formalització del cens de penyistes. Podeu 
 exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent davant del/de la responsable 
 del fitxer del cens de socis i jugadors de la PBSV al correu secretariapbsv@gmail.com o a l’adreça social al carrer Santander, núm. 25-29,  
 08620 Sant  Vicenç dels Horts. 

 
 DESPLAÇAMENTS: S'autoritza a que el jugador realitzi els desplaçaments que es programin per a les activitats esportives pròpies del club 
 pels mitjans que consideri convenients. Així mateix, s'autoritza que en el cas que els desplaçaments es realitzin en cotxes particulars i no 
 pugui anar cap familiar, siguin familiars d'altres jugadors els que ho facin, deixant expressament exclosos de qualsevol responsabilitat tant  al 
 club, com a les persones que ho realitzin.  
         

                   
                  Data: __ /__ / ____      Signatura del pare/mare/tutor 

 
                                                 Web: www.penyabarcelonista.com  Correu electrònic : secretariapbsv@gmail.com  

 

 



 

 
       QUOTES PER LA TEMPORADA 2022-2023 
 
 

CUOTA TEMPORADA: 450€ 
 
Jugadors/es: 
 
Preu total temporada és de 450€+150€ (pack de roba.)  
Si es liquida en un únic pagament es farà un 5% de dte. dels 450 € 
 
Forma de pagaments: 
 
100 € (inscripció) al efectuar la inscripció. 
150€ (pack de roba) en efectiu el 1 d’octubre, entrega de roba: (polo, xandall, borsa, parka, mitjons i 
dessuadora). 
20€ Cuota de soci. (De gener a gener).  
 
La forma de pagament serà de 7 quotes mensuals de 50€ des de 1 d’octubre fins el 1 de abril. 
Tots els jugadors rebran roba d'entrenament (samarreta i pantalons curts).  
 
Inclou nova equipació de partit (samarreta, pantalons y mitgetes).  
 
Documentació necessària, per formalitzar la inscripció definitiva:  
 
1 fotocòpia en color targeta sanitària.  
1 fotocòpia en color del carnet d’identitat o llibre de família. 
1 foto de carnet. 
 
PROMESAS 
 
Preu total temporada és GRATIS a part 150€ (pack de roba.)  
Tots els jugadors rebran roba d'entrenament (samarreta i pantalons curts) 
 
Documentació necessària, per formalitzar la inscripció definitiva:  
 
1 fotocòpia en color targeta sanitària.  
1 fotocòpia en color del carnet d’identitat o llibre de família. 
1 foto de carnet. 
 
 
SERVEIS QUE OFERIM: 
 
Metodologia pròpia de entrenaments - Supervisió de les tasques dels entrenadors per garantir una correcta 
formació social/física dels nois/noies del club. 
Servei de fisioteràpia 3 dies a la setmana, amb professionals formats a la Universitat de Blanquerna. 
Entrenadors en constant formació per la FCF. 
Incorporació d’un nou servei de càmeres de gravació d’entrenaments y partits en directe, disponibles a 
través de la web del proveïdor. 
Conveni de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona. 
Entrenament especialitzat en porters. 
Tecnificació individual en cas de sol·licitar-ho.* 
 
 

 
Un cop feta la inscripció, en cas de voler donars-se de baixa del club, s´haura de pagar la totalitat per obtenir la baixa federativa. 

 


