Imprimir formulario

FITXA DE SOCI I NADADOR

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ
web: www.clubnataciobenicarlo.com
mail: info@clubnataciobenicarlo.com

Nº:

Emplenar amb majúscules les zones habilitades. No escriure a les zones ombrejades

Aptat de correus, 22 12580 Benicarló

DADES GENERALS DEL SOCI

DNI:

NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
e-mail:

PROVÍNCIA:

C. POSTAL:

,

,

TEL.:

LOCALITAT:

DATA DE BAIXA:

DATA D’ALTA:
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

BANC/CAIXA:
COMPTE BANCARI

LOCALITAT:
(20 dígits):

/

/

/

Nom i cognoms del titular del compte:

DADES GENERALS DEL 1r NADADOR/A

NOM I COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

Nº SIP (nadador):

DATA D’ALTA:

DATA DE BAIXA:

CATEGORIA:

Nº fitxa federativa:

DADES GENERALS DEL 2n NADADOR/A

NOM I COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

Nº SIP (nadador):

DATA D’ALTA:

DATA DE BAIXA:

CATEGORIA:

Nº fitxa federativa:

OBSERVACIONS:
Documentació que ha d’aportar el nadador/a: Fotocopia del DNI (si es té), fotocòpia targeta de la SS (dues bandes), una foto mida passaport, aquesta
autorització signada pel pare, mare o tutor (menors de 18 anys).
Autoritzo el meu fill/filla per a la pràctica de la natació esportiva en el Club Natació Benicarló, eximint el Club de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta pràctica. Igualment em compromet a que se li realitzen els controls mèdics necessaris que indique el club. La no realització d’aquests controls
pot comportar la baixa en el Club del nadador/a. Autoritzo al meu fil/filla a realitzar els desplaçaments amb el Club Natació Benicarló per acudir a
les diverses competicions, ja siga en transport públic i/o vehicles particulars.
LOPD
El dreta de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge ia la Lei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Autoritzo el Club Natació Benicarló a que puga fer fotografies o videos dels meus fills/es durant les activitats que desenvolupen els menors amb el Club.
Les imatges preses seran incorporades a un fitxer la custodia del qual correspon al Club Natació Benicarló. El citat Club podrà fer ús d’aquestes imatges, en
l’exercici de les seues funcions esportives, mitjançant la seua publicació en els mitjans (plana web, xarxes socials, revistes, publicacions, dvd, etc.), que el
Club considere oportuns per a la seua divulgació.
Firma de conformitat
Les dades personal incloses en aquest document són de caràcter confidencial. D’acord amb la Llei Orgànica
15/1999. de 13 de desembre, el titular d’aquestes dades podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit al Club Natació Benicarló, Apartat de correus, 22, 12580 Benicarló.
La present FITXA DE SOCI/NADADOR es constituex com a única. El fet d’inscriure un nadador implica
ser soci a més de pagar la quota anual corresponent. LA NO COMUNICACIÓ AL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ, BÉ PER ESCRIT A L’ADREÇA POSTAL O MAIL, A DALT INDICADES, DE LA SOL·LICITUD
DE BAIXA DEL CLUB, AMB UN MÍNIM DE DOS MESOS D’ANTELACIÓ, S’ENTÉN COM UNA RENOVACIÓ
AUTOMÀTICA D’AQUESTA INSCRIPCIÓ PER A PROPERES ANUALITATS.

