Butlleta d’inscripció Sol·licitud de soci

Marqueu amb un “X” les caselles i empleneu amb lletres majúscules. Obligatori portar el DNI.

ALTA
SOCI

DADES PERSONALS:
DNI
NOM
COGNOMS
DOMICILI
NÚM.

El Club destinarà 1€ de
la teva inscripció a la
Fundació Club Natació
Sabadell per a la promoció
de l’esport adaptat.

PIS

PORTA

MUNICIPI

C.P.

E-MAIL

El correu pertany al tutor/a

TELF.

MÒBIL

DATA NAIXEMENT

SEXE

MASCULÍ

INGRÉS COM A SOCI/A, SENT PROPOSAT/DA PELS SOCIS NÚM.:

FEMENÍ

SOCI NÚM.

(els socis avaladors han d’ésser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima d’un any)

SOCI NÚM.

HA ESTAT ANTERIORMENT SOCI

SI

NO

NOM ENTITAT BANCÀRIA:
Codi IBAN

Núm Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

EN CAS DE PODER GAUDIR DE DESCOMPTE PER QUOTA FAMILIAR, INDICA EL NOM I COGNOM DELS ALTRES MEMBRES DE
L’UNITAT FAMILIAR
NOM:

NÚM. SOCI/SÒCIA:

PARENTIU:

NOM:

NÚM. SOCI/SÒCIA:

PARENTIU:

NOM:

NÚM. SOCI/SÒCIA:

PARENTIU:

NOM:

NÚM. SOCI/SÒCIA:

PARENTIU:

SIGNATURA SOL·LICITANT

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

SIGNATURA TUTOR

NOM:
NÚM. DE SOCI/SÒCIA:

OMPLIR PEL PERSONAL DEL CLUB

EL PRIMER PAGAMENT ES FARÀ EFECTIU AL MOMENT DE LA
INSCRIPCIÓ. PELS SEGÜENTS ÉS OBLIGATORI FACILITAR LES
DADES BANCÀRIES
El/la sol.licitant es compromet a complir les obligacions que
imposa la legislació especifica aplicable al Club, i també els
estatuts, el reglament de règim interior i els acords adoptats
vàlidament pels òrgans de govern.

PER CURSAR BAIXA CAL FER-HO PER ESCRIT ABANS
DEL DIA 25 DEL MES EN CURS.

Número de soci:

Indica com has conegut aquesta
promoció per fer-te soci del club?
Publicitat Banderoles
Publicitat Autobusos
Publicitat Diari
Publicitat Fulletons
Web
Facebook
Twiter
Instagram
Inicativa Propia
Recomació
Promoció Ex -socis

Per què serveix la quota mensual del Club?
El Club Natació Sabadell, és una entitat esportiva i sense ànim de lucre, tots els beneficis i ingressos van
destinats a la millora de les instal·lacions i serveis, destinats als socis i sòcies. Els nostres estatuts recullen
a l’Art. 7.2 que la quota respon a una obligació dels socis a contribuir a les càrregues econòmiques del
Club però no a la prestació d’un servei.

Desgravació fiscal
Com a entitat d’utilitat pública que som, podràs desgravar fins a un import similar a tres quotes de soci
a la declaració de la renta corresponent.

Avís legal en matèria de protecció de dades
Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL
Finalitat: Formalitzar la inscripció com a soci/a de CLUB NATACIÓ SABADELL i tractar les dades durant tot
el període de relació amb l’entitat. Remissió de comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS, MMS)
o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal, dels serveis, activitats, promocions, ofertes i noticies de
CLUB NATACIÓ SABADELL.
Legitimació: Compliment de las obligacions contractuals recollides en el present contracte/sol·licitud.
Autoritzo l’enviament de comunicacions comercials vinculades a la meva activitat com a soci/a,
actuacions, col·laboracions i/o promocions que CLUB NATACIÓ SABADELL consideri que puguin ser
del meu interès, l’enviament de Newsletters, concursos, així com l’enviament d’enquestes de satisfacció i qualsevol altra comunicació en la que CLUB NATACIÓ SABADELL estimi oportú conèixer la meva
opinió.
Tractament de la imatge: CLUB NATACIÓ SABADELL l’informa que per a garantir la seguretat del Club i
dels seus socis, s’han instal·lat càmeres de video vigilància als accessos a les instal·lacions i que vostè pot ser
objecte de filmació per les mateixes.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts. Transferència Internacional:
plataforma de Mailchimp, per l’enviament de comunicacions electròniques, Software informàtic propietat
de l’empresa The Rocket Science Group LLC amb seu als Estats Units de Amèrica, empresa que compleix
totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió
Europea i els EE.UU. Data de certificació de l’Escut de Privacitat: 21/11/2016. Per més informació sobre l’escut
de privacitat podeu consultar: https://www.privacyshield.gov/welcome
Drets: El consentiment atorgat podrà ser revocat mitjançant escrit dirigit a CLUB NATACIÓ SABADELL 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: 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.
En qualsevol cas, consultar la informació ampliada en matèria de protecció de dades en el web oficial de l’entitat:
www.nataciosabadell.cat/avislegal
El titular s’obliga a mantenir actualitzades les vostres dades en la relació contractual, havent de notificar, el
més aviat possible, qualsevol canvi que es produeixi en les mateixes, responent el titular de les dades de la
seva veracitat i exactitud.

Drets d’entrada
Matrícula a partir de 15 anys: 131,47 €
Matrícula fins a 14 anys: 65,73 €
Exempts de matrícula: infants de 0 a 4 anys
“El sotasignant de manera voluntària, a l’empara de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, abona l’import íntegre de
la matrícula en concepte de donatiu irrevocable, pur i simple, sense cap contrapartida, al Club Natació
Sabadell, entitat declarada d’utilitat pública, a fi que la destini a les activitats que li són pròpies com la
promoció de l’esport.”
SIGNATURA SOL·LICITANT

