
info@barcelonawss.com 
 c/Samària, 7-19, Barcelona 

   
Cap nena en fora de joc 

Women’s Soccer School Barcelona 
Inscripció WSS Academy 

 
Temporada    Tipus inscripció         Dorsal temporada anterior  
 

DADES DE LA JUGADORA 
COGNOMS:  NOM:  
DATA DE NAIXEMENT:       /        / NACIONALITAT: 
DNI:  CATSALUT:  TALLA ROBA:   
ADREÇA: 
POBLACIÓ: CODI POSTAL: 
MALALTIES, AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES:   
LESIONS IMPORTANTS:  
CONTRACTAR ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DE WSS BARCELONA SÍ  NO  
 
 Vull jugar partits cada cap de setmana  Vull jugar partits de tant en tant  No vull jugar partits 
 

 
DADES DE LA MARE / PARE / TUTOR/A LEGAL 

Nom i cognoms mare / tutora:  Telèfon:  
Nom i cognoms pare / tutor:  Telèfon:  
Correu electrònic mare / tutora:   
Correu electrònic pare / tutor:   
 
DADES PAGAMENT 
Quotes jugadora: 600€ (inclosos els 75€ de la inscripció) 
 
          Transferència IBAN ES65-2100-3386-8222-0007-3791    Efectiu 
 
 

Pagament sencer; 10% de descompte a la quota (fins octubre) 7 quotes de 75€ cada una  
(d’octubre a abril) 

  
          Segona filla 10% de descompte a la quota 
 
 
En/na ..............................................................................., amb DNI ............................................ i data de 
naixement ........................................ en qualitat de pare/mare/responsable legal, autoritzo a la meva filla, a dalt 
indicada, a participar a totes les activitats pròpies de la temporada .............................. de la Women’s Soccer School, 
tant en entrenaments com partits amistosos i tornejos, així com els desplaçaments (encara que siguin en vehicles 
particulars) que calguin per jugar els partits citats. També sóc responsable de portar i recollir la jugadora a les 
diferents activitats de l’Escola (entrenaments, partits) i d’informar de qualsevol impediment per a no poder fer-ho. 
Autoritzo també a la Women’s Soccer School a presentar el cobrament de tots els rebuts corresponents a les quotes 
ordinàries de la present temporada i les conseqüents renovacions en el compte bancari que apareix. 
 
Data: ___________________    Signatura: 
  

INSTAGRAM TWITTER TIKTOK 
   

COM HAS CONEGUT A LA WSS BARCELONA?  

    

    

  

      

 /    



info@barcelonawss.com 
 c/Samària, 7-19, Barcelona 

   
Cap nena en fora de joc 

 

Condicions: 

• La temporada té una durada aproximada de 10 mesos. 
• La quota total que s’ha d’abonar per l’activitat és de 600€. Inscripció 75€ i 7 quotes de 75€: octubre, novembre, 
• desembre, gener, febrer, març i abril. Els venciments s’efectuaran de l’1 al 7 de cada mes. 
• En aquest preu NO està inclosa la mutualitat federativa. 
• Tant la quota d’inscripció com la resta de quotes no tenen dret a devolució en cap circumstància. 
• De causar baixa aliena a l’Escola abans de finalitzar la temporada, s’haurà̀ d’abonar la resta de la quota pendent. La 

baixa s’ha de comunicar i signar personalment a l’oficina. 
• Per formalitzar les noves inscripcions haureu de fer-nos arribar a info@barcelonawss.com 

o El full d’inscripció degudament omplert 
o Una fotografia mida carnet 
o Enviar el DNI vigent escanejat per les dues cares 
o Enviar la targeta de la seguretat social de l’esportista escanejada (CatSalut) 

• He llegit el reglament de règim intern, l’entenc i l’accepto amb la meva signatura. 
• Qualsevol incompliment d’aquestes condicions significarà̀ la suspensió́ de l’activitat de l’esportista. 
• Per qualsevol dubte o aclariment teniu a disposició́ el següent correu electrònic: info@barcelonawss.com  
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