
INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ LLIGA-COPA 2023-24

Nom de l’equip: ____________________________________________________________________________

Color samarreta: _______________________________________________________________

Primer responsable de l’equip:

Nom: Cognoms:

Adreça: Número: Escala/Pis/Porta:

Població: Codi Postal: D.N.I.:

Telèfon: Mòbil: E-mail:

Segon responsable de l’equip:

Nom: Cognoms:

Adreça: Número: Escala/Pis/Porta:

Població: Codi Postal: D.N.I.:

Telèfon: Mòbil: E-mail:

Opcions d’inscripció a la competició
Marqueu amb una “X” la casella corresponent:

LLIGA D’ENTRE SETMANA

EQUIP QUE RENOVA I QUE S’INSCRIU ABANS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2023  1490€

EQUIP NOU QUE S’INSCRIU ABANS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2023  1590€

EQUIP QUE RENOVA I QUE S’INSCRIU DESPRÉS DEL 15 DE SETEMBRE DEL 2023  1590€

EQUIP NOU QUE S’INSCRIU DESPRÉS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2023  1690€

Els equips que s’inscriuen a la LLIGA D’ENTRE SETMANA han de marcar a continuació els dies de preferència de l’1 al 5
sent 1 el dia prioritari i 5 el pitjor dia. És obligatori marcar un mínim de 3 dies d’entre els espais següents:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

_______ _______ _______ _______ _______

A més, si teniu una limitació horària per jugar els partits indiqueu-ho en el següent espai:

_______________________________________________________________________________________________



LLIGA DE DISSABTES (Tarda mínim de 8 equips)

EQUIP QUE RENOVA I QUE S’INSCRIU ABANS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2023   900€

EQUIP NOU QUE S’INSCRIU ABANS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2020  900€

EQUIP QUE RENOVA I QUE S’INSCRIU DESPRÉS DEL 15 DE SETEMBRE DEL 2020  900€

EQUIP NOU QUE S’INSCRIU DESPRÉS DEL 15 DE SETEMBRE DE 2020  900€

Els equips que s’inscriuen a la LLIGA DE DISSABTES han d’estar disponibles per jugar tots els dissabtes en els 3 horaris
de la competició (16h, 17h i 18h). No obstant si teniu una limitació horària per jugar els partits indiqueu-ho en el següent
espai per tal que la organització ho tingui en consideració:

_______________________________________________________________________________________________

NOTA: us informem que la organització intentarà que el vostre equip jugui sempre dins de
les vostres preferències però no es garanteix que així sigui ( heu d’entendre que sou molts
equips amb moltes preferències molt variades).

Oferta promocional

Si un equip porta a un altre equip NOU s’aplicarà un descompte de 200€ en el preu final a tots dos equips. Es
considerarà “equip nou” aquell on el 50% de la plantilla no hagi participat en la passada temporada. Oferta no
acumulable (un equip només pot referir a un nou equip). Si ets un equip que ve referit per un altre equip indica a
continuació el seu nom:

_______________________________________________________________________________________________

Formalització de la inscripció i forma de pagament

Opció A
● Entregar aquesta inscripció, degudament omplerta i signada, a la recepció de l’Estadi.
● Entregar fotocòpia del DNI (cara davantera i posterior) de tots els integrants de l’equip.
● Fer el pagament de 350€ a la recepció de l’Estadi mitjançant targeta de crèdit o en metàl·lic.

Opció B
● Escanejar i enviar aquesta inscripció, degudament omplerta i signada, a l’adreça de correu electrònic

estadi@estadiatletisme.cat adjuntant també:
- Fotocòpia del DNI (cara davantera i posterior) de tots els integrants de l’equip.
- Comprovant de pagament de transferència bancària realitzada seguint els següents detalls:

Nº CC (La Caixa): ES35 2100 8632 30 0200048320
Concepte: Lliga 23/24 + nom de l’equip

mailto:estadi@estadiatletisme.cat


Mètodes de pagament

OPCIÓ A

PAGAMENT COMPLERT
En el moment de formalització de la inscripció els equips hauran d’abonar 350€ i la resta de la totalitat del preu
corresponent a abans del 31 d’octubre. Podran fer-ho per transferència bancària, pagament en targeta o pagament en
efectiu.

OPCIÓ B

PAGAMENT FRACCIONAT
Els equips que triïn aquesta opció és comprometen a respectar, de forma obligatòria, el pagament de les fraccions
d’acord a la següent relació de dates:

En el moment de presentar la inscripció 350€.
Abans del 1 de novembre 750€
Abans del 31 de desembre Import restant

NOTA 1 : si arribats al 1de desembre de 2023 no s’ha liquidat la totalitat del pagament s’aplicarà una sanció de 200€ que
es sumarà al preu final a pagar per cada equip.

NOTA 2 : si arribats al 1 de gener de 2024 queden pagaments pendents l’equip no podrà continuar a la
competició.

Tots els membres de l’equip i signants del present contracte, s’obliguen de forma solidaria al pagament de la totalitat
del preu del servei, així com qualsevol de les altres quantitats que poguessin ser objecte de reclamació, de tal forma
que Llopgestió SL (arrendador i prestador del servei) queda facultat per reclamar la totalitat de les sumes deutores
indistintament a qualsevol d’ells, que renuncien de forma expressa a la mancomunitat de l’article 1138 del CC que regeix
en matèria d’obligacions.

Signatura del primer responsable Signatura del segon responsable

Nom i cognoms: Nom i cognoms:

DNI: DNI:



Participació de menors d’edat

Cada equip pot estar format per un màxim de 3 menors d’edat. Per tots els menors d’edat és obligatori omplir la
següent autorització:

Jugador menor 1
● En/na ......................................................................... com a pare/mare o tutor, amb DNI ................................... i

domicili a ...................................................................., es responsabilitza del compliment de la normativa del referit
torneig per part del seu fill/a  ..................................................................

Signatura del pare/mare o tutor:

Jugador menor 2
● En/na ......................................................................... com a pare/mare o tutor, amb DNI ................................... i

domicili a ...................................................................., es responsabilitza del compliment de la normativa del referit
torneig per part del seu fill/a  ..................................................................

Signatura del pare/mare o tutor:

Jugador menor 3
● En/na ......................................................................... com a pare/mare o tutor, amb DNI ................................... i

domicili a ...................................................................., es responsabilitza del compliment de la normativa del referit
torneig per part del seu fill/a  ..................................................................

Signatura del pare/mare o tutor:



Inscripció de jugadors

Cada equip pot inscriure a un total de 15 jugadors per la competició (màxim de 3 menors d’edat per equip). És
obligatori omplir la següent graella amb la relació de jugadors, el seu DNI, telèfon de contacte i signatura de cadascun
d’ells.

La inscripció no serà vàlida si algun d’aquests camps no està degudament omplert.

Nº DORSAL NOM COGNOMS DNI TELEFON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE EL CALENDARI I EL DESENVOLUPAMENT

L’organització assignarà el calendari tancat per a tots els equips inscrits en el campionat, i es reservarà el dret de modificacions
segons necessitats. L’organització es reserva el dret a no iniciar el campionat per falta d’equips.

LOPD

La persona inscrita autoritza a l’empresa Llopgestió SL el tractament de les dades personals subministrades voluntàriament a
través del present document i l'actualització de les mateixes. Així mateix, accepta que les dades personals referides siguin cedides,
exclusivament, a aquelles persones o entitats que consideri l'entitat prenedora i que compleixin amb la seva finalitat. Totes les
dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats distintes per a les quals han estat
autoritzades. L’Estadi Constantí Miranda assumeix l'adopció de les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per a
protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de Caràcter Personal.

DIFUSIÓ AUDIOVISUAL

La persona inscrita autoritza a l’empresa Llopgestió SL, per la obtenció, reproducció i publicació per qualsevol mitjà o suport de la
imatge de cada un dels participants, tant individualment com col·lectivament sense cap contraprestació econòmica

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

Els inscrits estaran regulats per la normativa d’ús de les instal·lacions, així com per la normativa del campionat que tenen a la seva
disposició per consultar en qualsevol moment. Qualsevol pagament a compte de la inscripció es considera l’adquisició dels drets
de participació en la lliga de futbol 7 que va de l’octubre d’engany al juny de l’any vinent i també implica l’acceptació de les
normatives esmentades anteriorment. El període per l’aplicació de les previsions establertes en la Llei de defensa dels
Consumidors s’entén computat des de que el client efectúa el primer pagament, i només podrà ser retornat en el cas que sigui
reclamat en un termini màxim dels 7 dies següents a la data en que s’ha fet efectiu, passats aquests dies no es farà cap devolució.
Cal tenir en compte que els pagaments pendents posteriors no suposaran el naixement de nous drets de devolució.

Sense perjudici de l'anterior i per al cas que l'equip deixés de disputar la lliga en la qual està inscrit per qualsevol causa no
imputable Llopgestió SL, està obligat a pagar, en concepte dels perjudicis soferts per l'organització, la totalitat de l'import que
quedés per pagar fins a arribar al preu total del campionat.

Així mateix, la comissió de les infraccions qualificades com a greus i / o molt greus en el Règim Disciplinari també comportarà
l'exigència de la totalitat de l'import contractat en compensació dels danys i perjudicis soferts per Llopgestió SL, sense perjudici
que també comporti la imposició d'una altra sanció.

L'incompliment dels pagaments i / o dels seus terminis acordats, podrà comportar la supressió de qualsevol descompte o
bonificació aplicat, així com el compliment del que estableix el Reglament de Disciplina per aquesta casuística.

Llopgestió SL, es reserva el dret a poder reclamar el pagament i/o els imports endeudats dels Campionats que organitza, per la via
que estimi més oportuna, inclús per la via judicial.

Al entregar i sotasignar aquesta inscripció s’eximeix de tota responsabilitat a l’organització en cas que algun jugador de l’equip o
convidat pateixi alguna lesió durant la pràctica esportiva en qualsevol dels tornejos i campionats organitzats  per Llopgestió SL.

Es posa a disposició del Client els reglaments de règim disciplinari i de règim de Competició, manifestant haver llegit i acceptat.

Signatura del primer responsable: Signatura del segon responsable:


