FULL D’INSCRIPCIÓ

BOXA
ADULT
DADES PERSONALS
Nom

Sexe

Cognoms
Data de naixement

Edat

Número de DNI
(amb lletra)
Número CATSALUT
(tots els dígits)
Adreça
Codi postal

Població

Telèfon de
contacte 1

Telèfon de
contacte 2

E-mail
de
contacte

MITJÀ DE COMUNICACIÓ PREFERIT
Si us plau, marcar amb una X
Telèfon

WhatsApp

E-mail

OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE
Impediments físics
Malalties, al·lèrgies
o intoleràncies
Altres observacions
que cal que conegui
l’entrenador

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Avinguda Marià Fortuny, 5
43204 Reus

Telèfon 977 75 75 20
atencioalsoci@reusploms.cat
www.reusploms.cat

ENTRENAMENTS
DIA

HORARI

DIA

Dilluns

Dijous

Dimarts

Divendres

Dimecres

Dissabte

HORARI

DADES A OMPLIR PER PART DEL CLUB
Quota de soci

Quota de secció

Targeta d’accés

Fitxa/Llicència

TOTAL

Data d’inici

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ







Les places són limitades. Per a garantir-la, caldrà abonar l’import en formalitzar la inscripció.
El Club Natació Reus Ploms es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i els horaris en funció del
nombre d’inscrits.
En alguns casos cal omplir la documentació de la Federació i/o Consell Esportiu i formalitzar la corresponen
afiliació.
Es obligatori accedir a les instal·lacions amb la targeta de soci, la qual és personal i intransferible.
La seva utilització de forma incorrecta és objecte de sanció.
Les baixes, anul·lacions o ampliacions es realitzaran sempre presencialment o per correu electrònic
(atencioalsoci@reusploms.cat). Les baixes s’acceptaran fins el dia 20 de cada mes, sinó el rebut es donarà
per generat.
Amb la signatura d’aquest full d’inscripció, el sol·licitant accepta el compliment de la normativa interna del
Club.

SEGELL DE L’ENTITAT

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Avinguda Marià Fortuny, 5
43204 Reus

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

Telèfon 977 75 75 20
atencioalsoci@reusploms.cat
www.reusploms.cat

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
A COMPLETAR PEL CREDITOR (CLUB NATACIÓ REUS PLOMS)
Referència de l’ordre de domiciliació
Identificador del creditor

ES47000G43024751

Adreça

Avinguda Marià Fortuny, 5

Població

Reus

Nom del creditor

Club Natació Reus Ploms

Codi postal
Província

Tarragona

43204
País

Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS a
enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per
debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del CLUB NATACIÓ REUS
PLOMS. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part
vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va debitar en el vostre compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

A COMPLETAR PEL DEUTOR
Nom de
l’esportista

Número
de DNI

Nom del/de la deutor/a
(si l’esportista no és titular
del compte de càrrec)
Adreça
Població

Codi postal
Província

País

Swift BIC
(pot contenir 8 o 11 posicions)
Número de compte – IBAN
(24 posicions començant per ES)
Tipus de pagament
Localitat

Pagament periòdic
Data

Signatura del deutor




Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament.
Un cop signada aquesta ordre de domiciliació bancària s’ha de lliurar a la recepció del Club Natació Reus
Ploms per a la serva custòdia.

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Avinguda Marià Fortuny, 5
43204 Reus

Telèfon 977 75 75 20
atencioalsoci@reusploms.cat
www.reusploms.cat

SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT
INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb allò establert al REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA
UNIÓ EUROPEA (RGPDUE), vostè consent que les seves dades siguin recopilades i tractades pel
CLUB NATACIÓ REUS PLOMS amb la finalitat de prestar-li els serveis acordats i gestionar les
tasques administratives, comercials i fiscal-comptables que d’ella se’n deriven, tal com indiquem a la
informació sobre protecció de dades.
Responsable: CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Finalitat: gestió de les dades necessàries per poder prestar els serveis sol·licitats per vostè.
Legitimació:
 l’interessat dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per un o
diversos fins específics.
 el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a
l’aplicació de mesures precontractuals.
 el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Destinataris: no es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres que pugui tenir
reconeguts, tal i com es detalla en la informació addicional.
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades
a la nostra pàgina web o pot sol·licitar document explicatiu en el nostre establiment.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL DRET A LA PRÒPIA IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per l’article 18.1. de la Constitució Espanyola, i
ve regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de març, sobre Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la
Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge, des del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS l’informem
que utilitzem recursos de premsa, ràdio, televisió, xarxes socials i pàgines web amb la finalitat de
difondre les activitats que organitzem. És per motiu que es dóna la possibilitat que es prenguin
imatges dels participants mentre aquests formen part de les activitat. En conseqüència, sol·licitem el
seu consentiment per poder prendre les seves imatges i/o la dels seus fills i/o tutelats durant les
activitats que organitzem o supervisem.
[ ] Accepto en els termes anteriorment exposats termes
[ ] No accepto
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE l’ENVIAMENT DE PUBLICITAT I COMUNICACIONS
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç
Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre’l per mitjans electrònics publicitat i
comunicacions que puguin ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la relació
establerta.
[ ] Accepto l’enviament
[ ] No accepto l’enviament
He llegit, entès i accepto la recollida de dades
Data
Signatura:

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Avinguda Marià Fortuny, 5
43204 Reus

Telèfon 977 75 75 20
atencioalsoci@reusploms.cat
www.reusploms.cat

