Butlleta d’inscripció

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

2019/2020

Secció d’Aikido (a partir de 13 anys)
DADES PERSONALS
NÚM. SOCI

DNI

NOM

COGNOMS

DOMICILI

NÚM.

PIS

MUNICIPI

PORTA
C.P.

TELF.

TELF.

NÚM. TARJA SANITÀRIA

E-MAIL

SEXE

DATA NAIXAMENT

MASCULÍ

FEMENÍ

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

NOM i COGNOMS
DNI TUTOR

preus escola
Es cobraran tots els rebuts a través de la compte de soci.
Si un cop inscrit a l’Escola, es vol donar de baixa cal que ho formalitzi a
les oficines del Club Natació Sabadell.

QUOTA ESCOLA:
REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA:

39€ / mes
Inclosa a la quota de l’Escola

horari
Marqueu l’horari a escollir:

Dilluns, dimecres i divendres – 9:30 a 11:00h
Dilluns, dimecres i divendres – 19:00 a 20:30h
Dilluns, dimecres i divendres – 20:30 a 22:00h

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.

Aquesta revisió inclou:
• Exploració general
• Lipometría
• Espirometria
• Prova d’esforç
• Electrocardiograma
• Mesures antropomètriques
• Seguiment de possibles alteracions trobades

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.

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.

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.

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/

