
DRACS	
Club	d’Esport	Adaptat 
No limits, just play!	

NIF:	G67034090	//	 608	402	809	 639	101	283	//	www.dracscea.com// 	info@dracscea.com	

Dades	personals	

Nom	i	cognoms:	

Correu	electrònic:	

Mòbil:	

	

Fes-te	Amic	de	DRACS!!	

Ja	fa	un	any	que	hem	format	el	club	DRACS	Club	d’Esport	Adaptat	i	hem	tirat	endavant	amb	el	
nostre	projecte	que	no	és	altre	de	 formar	 jugadors	d’hoquei	amb	cadira	de	 rodes	elèctrica	 i	
jugar	el	màxim	de	competicions,	i	ho	hem	aconseguit:	

Hem	 competit	 a	 la	 Lliga	 Catalana,	 	 al	 Campionat	 de	 Catalunya	 a	 Manresa,	 al	 Campionat	
d’Espanya	de	clubs	a	Alcobendas,	hem	organitzat	el	2n	Torneig	Internacional	Open	a	Badalona,	
hem	participat	en	20th	Memorial	Bruno	Frattini	International	Powerchair	Hockey	Tournament	
a	Milà	 i	 hem	 crescut	 en	 jugadors,	 cosa	 que	 ens	 ha	 permès	 crear	 dos	 equips,	 però	 com	 ens	
agrada	dir...		

“No	ens	podem	posar	límits,	com	més	somiem,	més	lluny	arribarem”.	

Tota	 aquesta	 feina	 comporta	 molt	 d’esforç	 -	 que	 ja	 estem	 disposats	 a	 fer-lo-	 però	 també	
comporta	 moltes	 despeses,	 per	 la	 qual	 cosa	 busquem	 amics	 del	 nostre	 projecte	 i	 que	 ens	
ajudin	a	mantenir	viu	aquest	esperit	competitiu.	

Et	convidem	a	formar	part	d’aquesta	gran	família:	

Fes-te	Amic	de	DRACS,	amb	una	aportació	econòmica	lliure	a	partir	dels	10€	anuals.	

Si	ens	ajudes	entraràs	a	la	nostra	base	de	dades	i	rebràs	informació	puntual	del	club,	de	totes	
les	nostres	activitats	i	les	nostres	progressions.	

Anima’t	a	formar	part	d’un	Club	petit,	però	a	la	vegada	molt	gran!	

La	Junta		
El	president	
Cristian	Jimenez	Mota	
 

 

 

 

 
 

 

Pots	descarregar-te	els	documents	d’alta	d’Amic	de	DRACS	 i	el	SEPA	per	domiciliar	 la	quota	en	 la	
nostra	 pàgina	 web	 www.dracscea.com	 	 o	 al	 nostre	 Facebook	 www.facebook.com/DracsCEA	 	 i	
enviar-ho	per	e-mail	info@dracscea.com,	correu	ordinari	al	carrer	Bruc,	63	Escala	A	planta	4a	porta	
3a	de	08240	de	Manresa,	lliurar-ho	personalment	a	qualsevol	membre	de	la	Junta	els	dissabtes	de	
10:30	a	13:30h,	ens	els	nostres	entrenaments	a	 la	pista	de	 l’Institut	Guttmann	o	a	qualsevol	dels	
nostres	partits.	
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MPRESA	

	

 
 
 

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA - CORE 
SEPA Direct Debit Mandate 

 
 

Referència de l’ordre domiciliació: 
Mandate referencie 

Identificador del creditor: G67034090 
Creditor Identifier 

Nom del creditor: Dracs club d'esports adaptat 
Creditor’s name  

Adreça: C/del Bruc  63 ESC A 3er porta A 
 Address 
Codi postal – Població- Província: 08241 Manresa Barcelona 
Postal Code –City -  Town 
País: Espanya 
Country 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del deutor / s / Debtor’s name DNI - CIF 
(titular/s del compte a càrrec) 
_____________________________________________________________________________ 
Adreça del deutor / Address of the debtor 

_____________________________________________________________________________ 
Còdi postal – Població – Província / Postal Code- City- Town 
_____________________________________________________________________________ 
País del deutor / Country of the debtor 

_____________________________________________________________________________ 
 
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters) 

 

 
 
Número de compte – IBAN / Account number – IBAN  
 

 
 
Tipus de pagament:                                                
 
Type of payment                                                      Recurrent payment                             or                            One –off  payment 
 
Data – Localitat: _______________________________________________________________ 
Date- Location in with you are signing 
 

Signatura del deutor: _____________________________________________________________ 
Signature of the debtor 

 
TOTS ELS CAMPS HAN  DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE 

DOMICILIACIÓ, HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PERQUÈ EN SIGUEU CUSTODIS/ ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE 
HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE 

    

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per 
debitar càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per realitzar els dèbits al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus 
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions subscrits amb la mateixa. La sol·licitud de 
reemborasament haurà de portar-se a terme dins de les vuit setmanes següents a la data del dèbit en compte. Pot obtenir més informació sobre 
els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera.  

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in 
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement 
with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that 

o ______€	 Pagament recurrent Pagament únic 


