Soci/a nº ___________

FOTO

Eduard Maristany 5-7
08912 Badalona
T: 93 384 34 13
F: 93 464 36 74
cnb@cnbadalona.cat
jordi@cnbadalona.cat
NIF: G-08516262

Nom___________________________________________________________________
nascut el dia/mes/any___________________________ amb D.N.I_________________
amb adreça al carrer i nº___________________________________________________
Població_________________________C.P._______________Província______________
Telèfon____________________________ Mòbil________________________________
Correu electrònic_________________________________________________________
Sol·licita ser admès/a com a soci/a del CLUB NATACIÓ BADALONA previ acompliment dels
requisits estatutaris, comprometent-se a complir els deures que estableixen els Estatuts i
els que es dictin en els successius, per a poder exercitar els drets que per la seva qualitat de
soci li corresponen. *
Badalona, a _______ __________________ de 20__

www.cnbadalona.cat

Signatura:

Dades Bancàries - Normativa europea SEPA
Jo, _____________________________________________________, per la present autoritzo al Club Natació
Badalona a girar-me els rebuts que corresponguin com a soci d’aquesta entitat al número de compte següent:

IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Entitat_________________________________

Població__________________________

A Badalona, el ____ de/d’ _______________ de 201__

Signat:

Soci/a menor de 4 anys
Soci/a de 4-9 anys
Soci/a de 10-15 anys
Soci/a de 16-17 anys
Soci/a major de 18 anys
Entitat afiliada a:
Federació Catalana de Natació
Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Rem
Federació Catalana de Triatló
Federació Espanyola de Natació
Federació Espanyola de Vela
Federació Espanyola de Rem

Esportiu Subaquàtiques
Esportiu Natació
Esportiu Rem
Esportiu Vela
Esportiu Triatló

PERMÍS PAR/MARE O TUTOR
autoritzo al meu fill/a per validar aquesta
proposta de soci, responsabilitzant-me
dels danys que puguin succeir.
Signatura:

* La presentació d’aquesta proposta no otorga cap dret al titular fins que no sigui aprovada pel secretari del Club.

PROMOCIÓ
Matrícula gratuïta.
Amic Soci (50% dte. 1r rebut del soci que proposa) NOM: _________________________________________________________
Família (50% descompte dues persones)
Escola (1r trimestre gratuït a menors 20 anys)
Termes i Condicions:
Aquestes promocions estaran vigents ﬁns al 31 de Maig de 2017, prorrogables a instància única del Club Natació Badalona (“Club”).
Les promocions d’altes de socis són exclusives per totes aquelles persones NO SÒCIES del Club i que no ho hagin estat en l'últim any.
La persona que s’aculli a qualsevol de les promocions assenyalades més amunt serà beneﬁciaria de les condicions descrites, incloent descomptes o qualsevol altra.
El fet d’acollir-se a qualsevol de les promocions assenyalades més amunt, implica per part del signant el compromís i l’acceptació de permanència al Club un mínim de 9 mesos consecutius (3 trimestres). En cas d’incompliment d’aquesta permanència, el signant autoritza al Club a girar els
rebuts bancaris pendents d’abonar del període de permanència mínima establida, a més del pagament de qualsevol descompte al que s’hagués
acollit en qualsevol de les promocions (descompte matrícula, descompte familiar, descompte escola o altres).

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals obtingudes mitjançant la
relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB NATACIÓ BADALONA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent.
L´informem que pot exercir els seus drets d´accés, cancel•lació, rectiﬁcació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, C/EDUARD MARISTANY, 5-7 – 08912 BADALONA (BARCELONA).
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modiﬁcades, que vostè es compromet a
notiﬁcar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a ﬁ de poder ﬁdelitzar la relació entre les parts. També sol•licitem el
seu consentiment per a la comunicació de les dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l´execució del present
contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts.
Signatura:

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Consentiment Clients - imatges
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les seves
dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Club Natació Badalona, per a tractar-les dins de l’àmbit propi del CLUB
NATACIÓ BADALONA. Per exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, recti!cació i oposició ho pot fer mitjançant un escrit a l’ adreça: C/ Eduard
Maristany 5-7. - 08912 - Badalona - Barcelona.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modiﬁcades i que vostè es compromet a notiﬁcar-nos
qualsevol variació. Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, tret de que ens notifiqui el contrari, entenem que comptem amb el seu consentiment per utilitzar les imatges que es facin en el
desenvolupament de les activitats per part del CLUB NATACIÓ BADALONA, a mode d’ informació sobre les activitats realitzades a la pàgina web i
en altres suports, sempre sense fins comercials.
SI accepto la publicació de les fotograﬁes en els medis digitals dels que disposa el Club Natació Badalona.
Signatura:

Dades d’ordre intern ( a emplenar per secretaria)
Import

_____________ €

Pagat

___________________________

Observacions

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Proposta aprovada per el secretari del Club Natació Badalona

Signatura:

