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PROTOCOL FUTBOL BASE 

DOCUMENT OFICIAL 

PREINSCRIPCIÓ DEL JUGADOR 

 

1. La formalització de la preinscripció implica que han estat llegides i acceptades les normes de règim 
intern de la Fundació Futbol Badalona disponibles en l'oficina i pàgina Web de la Fundació. 

2. Qualsevol baixa com a jugador de la Fundació, una vegada lliurada la fitxa de preinscripció, no 
comportarà cap devolució de les quantitats abonades fins al moment. Si la baixa impliqués la baixa 
federativa en la Fundació, per a causar alta en un altre club, sempre que la Fundació l'autoritzi, el 
jugador haurà d'abonar la quota íntegra de la temporada. Sense l'abonament d'aquesta quantitat i 
l'autorització de la Fundació, no serà proporcionada la baixa. 

3. El pagament de la preinscripció no garanteix la reserva de la plaça definitiva ni l'assignació del jugador 
a un equip determinat per endavant, aquest serà assignat a un equip per la direcció esportiva de la 
Fundació. En cas de no admissió definitiva del jugador, la Fundació abonarà la totalitat de l'import 
cobrat en concepte de preinscripció. 

4. Amb la inscripció en la Fundació, el jugador i/o el seu pare/mare/tutor autoritzen la Fundació l'ús i 
publicació de fotografies, imatges i dades personals del mateix en la pàgina web de la Fundació, així 
com en qualsevol altre mitjà de comunicació (premsa, ràdio, tv) o adreça electrònica, calendaris, 
vídeos, informació i notícies relacionades amb els equips de futbol base de l'escola de futbol. 

5. La pertinença, com a jugador, a l'Escola de futbol de la Fundació dóna dret a participar en tots els 
entrenaments programats per al seu equip, en cap cas suposa la presència setmanal de continu en les 
convocatòries i alineacions dels diferents partits oficials o amistosos. Aquestes convocatòries i 
alineacions seran decidides per l'entrenador d'entre tots els jugadors possibles de ser alineats en 
funció de la major conveniència esportiva. 

6. El jugador queda a la disposició de la Direcció Esportiva per a jugar aquells partits que, fins i tot no 
sent el seu propi, necessitin de la seva alineació en els partits que la Direcció Esportiva estimi necessari. 
Això pot implicar, fins i tot, un canvi de fitxa a un altre equip. (Aquesta mesura serà excepcional durant 
tota la temporada, encara que pugui donar-se el cas.) 

7. Cap jugador, des del moment de la preinscripció fins al final de la temporada, podrà acudir a cap 
citació, partit o entrenament, realitzat per un altre club o Escola de Futbol sense la deguda autorització 
de la Direcció esportiva de la Fundació. 

8. El fet de no estar al corrent de les quotes suposarà que el jugador pot ser apartat de les activitats de 
la Fundació (entrenaments, convocatòries i partits) fins a la regularització de la situació. La citada 
regularització haurà de ser portada a terme en el termini màxim de 15 dies des de la seva comunicació. 
En els casos citats, la Fundació passarà la quota o pagament degut més les despeses de gestió bancària 
ocasionats per la devolució anterior d'aquest. Cas de no fer-ho efectiu durant aquest període es 
procedirà a la retirada de la fitxa de jugador, com a pas previ a la tramitació de la baixa de la Fundació, 
temporal o definitivament, segons estimació referent a la Direcció de la Fundació.  

9. En el supòsit que per raons socials o econòmiques no pogués fer front a les quotes de pagament 
establertes, haurà de posar-se en contacte amb l'Administració de la Fundació que serà qui determini 
el procediment de pagament a seguir. 

10. En el cas que un jugador causi alta durant el transcurs de la temporada la quota a pagar serà 
proporcional als mesos que jugui. 
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11. A l'inici de cada temporada en funció de les disponibilitats pressupostàries el Patronat de la Fundació 
a proposta de la Direcció Esportiva aprovarà la quantitat destinada a beques dels jugadors i les bases 
que les regularan. Una vegada assignades a cada jugador se li notificarà per escrit la quantitat 
assignada. 

12. En cas de baixa voluntària del jugador durant la temporada o en cas de finalitzar la mateixa i que 
aquest hagi estat becat, haurà de retornar a la Fundació l'import total de la beca gaudida. La mateixa 
obligació tindrà aquest jugador en el cas que la Direcció Esportiva compti amb ell en la següent 
temporada i aquest demanés la baixa voluntària. 

13. Totes les inquietuds, problemes, etc., que el jugador o els seus pares/tutor tinguin, en l'àmbit esportiu 
hauran d'exposar-les via personal al Coordinador de l'Àrea Social de la Fundació, en primer lloc, i via 
Direcció Esportiva en segon lloc perquè atengui aquest tipus de demandes i, en cas de no produir-se 
una solució satisfactòria, podrà recórrer posteriorment a l'Àrea Esportiva del Patronat. En cap cas mai 
als entrenadors. 

14. El respecte als companys, entrenadors, equip tècnic, Direcció, equip contrari, àrbitres, material, etc., 
així com el compromís i sentiment de la Fundació, seran els pilars a observar en tota la seva conducta 
quan el jugador porti qualsevol mena d’indumentària que l’identifiquin amb la Fundació Futbol 
Badalona. 

15. El punt anterior també serà de consideració referent als comentaris que el jugador realitzi en els 
fòrums o xats d'opinió i els faci identificant-se com a membre de l'Escola Futbol de la Fundació. 
Aquests comentaris no podran ser grollers ni mostrar falta de respecte que danyin la imatge de la 
Fundació o contraris als interessos de la mateixa i el que aquesta representa. 

16. Les mares/pares/tutors/acompanyants/amics dels jugadors, hauran de romandre, durant els 
entrenaments i partits, a les graderies o fora de les tanques que delimiten el terreny de joc. 

17. La Fundació Futbol Badalona no es fa responsable de la pèrdua i/o robatori d'objectes personals dels 
jugadors en les instal·lacions de la Fundació. Així com tampoc de la lesió o accidents soferts per 
qualsevol jugador fora dels partits i entrenaments oficials. 

18. En compliment del que s'estableix en la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de 
dades personals l'informem que les dades personals incloses en aquest document seran inclosos en 
fitxer el titular del qual és la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA, amb la finalitat de mantenir la relació 
amb els seus jugadors, monitors, associats i simpatitzants i mantenir-los informats de les activitats de 
la Fundació, oferir-los productes i/o serveis, mitjançant esdeveniments, carnets o subscripcions tant  
de la pròpia Fundació com d'aquelles entitats col·laboradores, que mitjançant conveni tinguin algun 
oferiment especial que pugui ser d'interès per als jugadors o familiars, monitors, col·laboradors, etc.  
Així mateix accepto també que la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA pugui cedir les meves dades 
personals a tercers entitats col·laboradores a fi i efecte que es puguin fer comunicacions, ofertes 
comercials i promocions de productes i serveis. Els destinataris de les dades amb totes les persones 
adscrites, inscrites, titulars o col·laboradors dels diferents departaments, compartiments, locals i ens 
associats en els quals s'organitzi la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA, així com els estaments oficials que 
per llei exigeixin la cessió. 
 
L'integrant autoritza la publicació d'imatges (fotografies i vídeos) que puguin ser realitzades durant les 
activitats de la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA, en les seves pròpies instal·lacions o en altres 
instal·lacions, per personal de la Fundació o personal aliè a aquesta. 
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La FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA disposa de tots els mitjans de seguretat necessaris per a la deguda 
protecció de dades d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de dades personals i el que s'estableix en el Reial decret 7/20/2007 de 21 desembre de 2007. 
En qualsevol cas, vostè tindrà dret a exercitar els drets d'oposició, accés, ratificació i cancel·lació en 
l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ 
FUTBOL BADALONA.. 
 

FORMA DE PAGAMENT  

El pagament de la inscripció de la temporada 2021-2022 es realitzarà MITJANÇANT TARGETA DE CRÈDIT O 
INGRÉS DIRECTE/TRANSFERÈNCIA al número de compte: ES94 2100 0448 6102 0021 0596. 

Una vegada pagada la quota d'inscripció amb la documentació degudament emplenada i el comprovant de 
pagament hauran de dirigir-se a les oficines de la Fundació per a formalitzar la inscripció segons el calendari 
d’inscripcions establert detallat al document informatiu. 

La resta de pagaments es realitzarà mitjançant domiciliació bancària segons les dates de pagament detallades 
al document informatiu. 

No s'admeten pagaments en metàl·lic. 

MATERIAL ESPORTIU 

El pack de roba es podrà adquirir de forma on-line mitjançant la web del club www.cfbadalona.net després 
d’emplenar la totalitat de les dades del jugador, la marca esportiva es SCORE TECH. 

Cap jugador serà admès als entrenaments/convocatòries/partits sense la roba oficial de la temporada 
adquirida a aquest efecte a l'empresa gestora dels packs de la roba. 

El pack de la roba és indivisible i la seva adquisició haurà de ser realitzada al complet. 

El jugador s'obliga a utilitzar la indumentària que la Fundació designi per a cada esdeveniment esportiu o social 
(entrenaments, partits, tornejos, presentació d'equips, etc.,). Cas d'incompliment d'aquesta norma, el jugador 
no podrà participar en l'activitat programada. 

 

Badalona, ____de ____________ 2021                Equip: _________________________________________ 

Lletra: __________________________________________ 

 

 

SIGNATURA: PARE/MARE/TUTOR LEGAL                          Nom i Cognoms jugador 

 


