Butlleta d’inscripció

(tots els camps s’han d’emplenar per validar l’inscripció)

2019/2020

Escola de Volei
DADES PERSONALS
NÚM. SOCI

DNI

NOM

COGNOMS

DOMICILI

NÚM.

PIS

MUNICIPI
TELF.

PORTA
C.P.

TELF.

NÚM. TARJA SANITÀRIA

E-MAIL

SEXE

DATA NAIXEMENT

NOM I COGNOMS PARE

E-MAIL PARE

NOM I COGNOMS MARE

E-MAIL MARE

MÒBIL PARE

MÒBIL MARE

MASCULÍ

FEMENÍ

ESCOLA/CLUB PROCEDÈNCIA

AUTORITZACIÓ PARES O TUTOR LEGAL (per a menors de 18 anys)
SIGNATURA TUTOR / ESPORTISTA

NOM i COGNOMS
DNI TUTOR
Juntament amb el full d’inscripció cal enviar escanejats al correu
voleibol@nataciosabadell.cat els següents documents:

COORDINADOR O ENTRENADOR (a emplenar pel personal del Club)

• Una fotografia mida carnet (menors de 13 anys).
• Original del DNI del nen/a.
• Targeta sanitària de CatSalut del nen/a.

preus escola
Es cobraran tots els rebuts a través del compte de soci. L’import de l’escola inclosa
la revisió mèdica, serà de 390€ distribuïts en 10 quotes. En cas de tramitar la baixa
abans de la finalització de la temporada s’haurà d’abonar l’import que quedi pendent de la totalitat.

MATRÍCULA

40 € (es cobrarà a l’agost)

QUOTA ESCOLA

390 € TEMPORADA (10 quotes mensuals de 39€)

REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA

Inclosa a la quota de l’Escola

equipació CNS
El preu del pack de l’equipació CNS per a les noves inscripcions és de 119€ (es cobrarà en cinc quotes), que inclou: samarreta, pantaló curt, xandall, dessuadora, i
motxilla CNS.
La samarreta de joc serà cedida des de la secció de volei per la temporada en curs. Un cop finalitzada la temporada s’haurà de retornar en bon estat, de no ser així,
es cobarà l’import de la samarreta de joc.
El pantaló de joc es compra a principi de temporada i té un cost de 20€ que es cobraran per
avançat, a la recepció d’aquest.

TALLA PANTALÓ

XS -

S-

L-

XL -

ALTRES: __________

participació torneig copa espanya
Data aproximada última setmana de desembre.
Seus segons categories: Valladolid i Guadalajara.

SI

NO

_____________________________________________________________________________________

EN CAS DE TRAMITAR LA BAIXA ABANS DE LA FINALITZACIÓ DE LA TEMPORADA S’HAURÀ D’ABONAR L’IMPORT QUE QUEDI PENDENT DE LA TOTALITAT

revisió mèdica
Com cada any, des del Club Natació Sabadell demanem que tots els esportistes que competeixen per a la nostra entitat, facin una revisió mèdica complerta anual per determinar el
seu estat de salut i evitar possibles problemes en els entrenaments o competicions. Aquesta
revisió serveix posteriorment per a tramitar la llicència federativa de l’esportista.
LES POSSIBILITATS QUE HI HA SÓN:
A - Per fer la revisió a l’Àrea Salut del Club (preu inclòs a la quota de l’escola), cal reservar
hora al telèfon 93 748 44 00 de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 21.00 h, demanant per
l’Àrea Salut. En cas de tenir hora reservada i no poder assistir-hi, caldrà avisar amb 24
hores d’antel·lació.

Aquesta revisió inclou:
• Exploració general
• Lipometría
• Espirometria
• Prova d’esforç
• Electrocardiograma
• Mesures antropomètriques
• Seguiment de possibles alteracions trobades
B - L’esportista haurà de portar juntament amb la inscripció de l’escola una revisió mèdica
que inclogui totes les proves mencionades en l’apartat A. En cas contrari no se li podrà
tramitar la corresponent llicència esportiva.

Butlleta d’inscripció

(tots els camps s’han d’emplenar per validar l’inscripció)

Reglament de la secció de Voleibol
EN / NA

Confirmo haver llegit el Reglament Intern de la Secció de Voleibol, que és públic a
www.nataciosabadell.com/seccions/volei i, per tant, tinc coneixement del mateix i estic
disposat/da a cumplir en el que allí es disposa.
Es recorda que el Reglament es troba sempre a la vostra disposició a la Secretaria.
Signat,

Nom de la persona que signa el document ___________________________________________
(En el cas dels menors haurà de signar el pare, mare o tutor)

INFORMACIÒ BÁSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Reponsable: CLUB NATACIÓ SABADELL
Finalitat: D’acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679), de plena aplicació
des de el passat 25 de maig del 2018, i amb el principi de transparència i informació als interessats per a tractaments vinculats amb la relació establerta, li demanem que ens reiteri el seu consentiment exprés i positiu
pel tractament de les seves dades, o dels seus fills/es, dels que sou representants, incloses en aquest formulari
d’inscripció.
Legitimació:
Autoritzo l’enviament de comunicacions comercials vinculades a la meva activitat, o a la del meus fills/es.
Tractament de la imatge:
Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la imatge del meu fill/a, del que sóc representant, obtinguda
de la participació d’aquest en activitats individuals o en grup, para el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web
o perfil del Club en xarxes socials), amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club.

Control d’accés:
Autoritzo a CLUB NATACIÓ SABADELL a utilitzar l’empremta digital del meu fill/a, del que soc representant,
com un dels mitjans (juntament amb el seu carnet de soci) d’accés a les instal·lacions on desenvolupa la seva
activitat esportiva.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts. Transferència Internacional: The
Rocket Science Group LLC de la plataforma de Mailchimp, per l’enviament de comunicacions electròniques
Drets: El consentiment atorgat podrà ser revocat mitjançant escrit dirigit a CLUB NATACIÓ SABADELL- Responsable de protecció de dades. Tanmateix podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL- Responsable de
protecció de dades, C/Montcada,2 (08203), Sabadell, o per correu electrònic a l’adreça: rgpd@nataciosabadell.
cat ; en qualsevol cas, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per a l’inici
dels tràmits necessaris per la defensa dels seus drets.
Pot consultar la informació ampliada en matèria de Protecció de dades en el web:
http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/

