
   Inscripció CV Mataró

Nom Data Naix.

Cognoms

Adreça

Població Codi Postal

Telèfon DNI

Mòbil 1/2

E-Mail

CatSalut  (Ex: CVMA0920212009)

Altres dades (únicament menors de 18 anys)

Nom Mare Professió

Nom Pare

On?

A quina escola vas?

Tens germans al Club? Si / No

Tens al·lèrgia a algun medicament? Si / No Quin?

Tens lesions o patologies importants? Si / No

Quines?

Autoritzo al CVM a girar els rebuts al compte corrent a sota indicat.

IBAN

La inscripció no serà vàlida si no va signada per les dues cares d’aquest document

L'esportista

Professió

Telf. Mòbil Mare                                         Telf. Mòbil Pare

7. VINCULACIÓ JUGADOR/A - CLUB Aquest apartat regula el vincle que s’estableix
entre el club o entitat que, mitjançant la seva estructura de promoció capta integrants
pel voleibol federat, i els seus jugadors/es. 7.1. VINCLE D’ORIGEN Tot jugador que
signi la primera llicència federada amb un club o entitat de voleibol català
instaurarà un vincle de pertinència amb el club que s’anomenarà “vincle d’origen”. 
El vincle d’origen certifica la captació i la propietat dels drets esportius del jugador/a
per part de l’entitat captadora i es prorrogarà automàticament cada any fins al final de
la seva etapa Juvenil. Aquest vincle es podrà dissoldre únicament amb les excepcions
indicades i el compliment de la darrera temporada juvenil. Aquests drets seran
propietat del CV Mataró.

Mataró a _____ de _______________ de 202__

Signatura del Pare/Mare

FOTO ACTUAL               
(Cal enviar-la a l'entrenador 

per watssap)

Dades Esportista

Dades Bancàries (obligatòries)

Alçada (cm)

Nom i Cognoms del Titular Cal posar el nom

Quant temps fa que jugues a Voleibol



 
 

QUOTES TEMPORADA 2021 / 2022 
 
Les quotes d’inscripció al Club Voleibol Mataró, per la temporada 2021/2022 són les que es detallen a continuació: 
 
Equips federats 

 560 € repartits en una matricula de 110€ (setembre en efectiu) i 9 quotes mensuals de 50 € (d’octubre a juny). 
 
Equips escolars (Infantils i cadets/juvenils no federats) 

 505 € repartits en una matricula de 100€ (setembre en efectiu)  i 9 quotes mensuals de 45 € (d’octubre a juny). 
 
Mini-volei escolar* 

 460 € repartits en una matricula de 100€ (setembre en efectiu)  i 9 quotes mensuals de 40 € (octubre a juny). 
 
Escola de volei (Prebenjamins i Benjamins 1r a 4rt  de primària)* 

 300 € repartits en una matricula de 30€ (setembre en efectiu)  i 9 quotes mensuals de 30 € (octubre a juny). 
 
*La inscripció en els equips de mini-volei no garanteix la participació dels nens/es en equips infantils o superiors. En el seu 
moment, caldrà superar uns nivells físics i tècnics per tenir una plaça en els equips superiors. 

 
Volei Lleure - Adults 

 300 € repartits en una matricula de 30€ (setembre en efectiu)  i 9 quotes mensuals de 30 € (octubre a juny). 
 
La inscripció al club obliga al pagament de la totalitat de l’import corresponent a la temporada. La baixa voluntària no implica 
l’alliberament de les quotes, aquestes s’han de pagar obligatòriament. 
                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                  Signatura Esportista major d’edat o bé del  Pare / Mare / Tutor 
 

ANNEX INSCRIPCIÓ 2021/2022 
Al moment de formalitzar la meva inscripció o la del meu fill/a sóc conscient i estic d’acord amb els següents apartats: 
 

1) Adjunto la declaració responsable, amb les corresponents indicacions i recomanacions per la pandèmia del Covid 19. 
2) Autoritzo al Club Voleibol Mataró, a utilitzar les imatges i fotografies del meu fill/a, o de mi mateix, per la difusió de les 

activitats de l’entitat, així com de promoció del voleibol, ja sigui a la web del club o en altres mitjans de comunicació que 
el Club Voleibol Mataró consideri oportuns. 

3) Sempre que sigui possible, acompanyaré al meu fill/a en els desplaçaments dels partits, tot i això, l’autoritzo a desplaçar-
se amb vehicles particulars dels entrenadors, delegats o d’altres pares i acompanyants, quan sigui necessari. 

4) La imatge i el comportament de tots els esportistes del Club Voleibol Mataró, representen a l’entitat i als seus valors, per 
aquest motiu, més enllà de treballar per assolir les capacitats esportives, em comprometo a: 

 
 Respectar als companys, als tècnics, als rivals i als àrbitres. 
 
 Acceptar i acatar les decisions dels entrenadors i dels àrbitres tot i poder-hi estar en desacord. 
 
 Tenir cura del material i de la instal·lació esportiva. 
 
 Assistir a tots els entrenaments i partits convocats amb puntualitat. 
 
 Avisar als entrenadors en cas d’absència o retard justificat a qualsevol entrenament o partit. 

 
 Fer efectiu el pagament de les quotes corresponents, segons les tarifes adjuntes. 

 
I per fer-ho constar i formalitzar aquesta inscripció, signo el present document. 
 
 
 
L’esportista        Pare / Mare / Tutor 
Nom i cognoms:        Nom i cognoms: 
 

La inscripció no serà vàlida si no va signada per les dues cares d’aquest document 


