CATVIC PÀDEL 2016/2017

INSCRIPCIÓ CATVIC PÀDEL

Nom i cognoms.................................................................................................................................
DNI o número de soci.......................................................................................................................

Correu electrònic .............................................................................................................................
Número targeta CatSalut (4 lletres + 10 dígits) ..............................................................................
Nom contacte 1 ................................................ Telèfon 1 .............................................................
Nom contacte 2 ................................................ Telèfon 2 .............................................................

INSCRIPCIÓ (a validar pel professorat )
A quin grup s’apunta?
Mini Pàdel __

Iniciació __

Quants dies vindrà?
1__

Escola pàdel dissabtes __

2__

Dia o dies que vindrà?
Dilluns __

Perfeccionament __

Dimarts__

Dimecres __

Dijous __

Divendres __

Dissabte __

Per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar els següents documents:


Fotocòpia de la targeta CatSalut

Noms i Cognoms l’alumne o tutor legal:
Firma:
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CATVIC PÀDEL 2016/2017
Referencia de l’ordre de domiciliació:

Identificador del creditor: G08635641
Nom creditor: Club Pati Vic
Adreça: Avda. Olímpia, 15

Codi postal-Població-Província: 08500-VIC BARCELONA
Pais: ESPAÑA

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del
creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions
del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que

segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Nom del deutor/s:

Adreça del deutor/s:

Codi postal-Població-Província:
País del deutor/s:

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)
Número de compte – IBAN

Tipus de pagament:
Data - Localitat:

Pagament recurrent

Pagament únic

Signatura del deutor:
TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE
SER ENVIADA A CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.
En compliment de la LOPD, 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades del present contracte seran
incorporades als sistemes automatitzats, propietat de CLUB PATI VIC, amb la finalitat de gestionar, facturar i fidelitzar al client.
El sol·licitant pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça de CLUB PATI VIC
Avda. Olimpia,15 08500-Vic (Barcelona).
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CATVIC PÀDEL 2016/2017
PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, i la Llei
34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electronic, us informen que,
mitjançant la complementació d’aquets formulari, les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i
seran tractades en un fitxer propietat de Club Pati Vic amb la finalitat de poder-vos oferir els productes o
serveis sol·licitats, així com de mantenir-vos informats sobre novetats comercials i ofertes promocionals
relacionades amb aquesta entitat. Si voleu podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició previstos a la llei, adreçant un escrit aquet centre.
DESCARREGA DE RESPONSABILITATS

Al realitzar una activitat reglada per la federació catalana, tot usuari federat disposarà de tota la cobertura
sanitària de la qual disposi la federació. Al firmar aquest document, l’usuari entén que qualsevol activitat
que realitzí al club sense estar federat anirà sota la seva responsabilitat i que per tant, eximeix al club de
tota responsabilitat.
A més, l’usuari també es donarà per entès que el club el fa únic responsable dels objectes de valor que
aquest porti al club, per tant, el club queda eximit de qualsevol responsabilitat en quant a la pèrdues,
furts, robatoris o possibles desperfectes que puguin rebre.
AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES

Que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982,
de 5 de maig , sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció
d’aquest club demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on
apareguin els seus fills i filles on aquest o aquestes siguin clarament identificables.
IMATGE:

Sí

No

En/na ( Nom i cognoms ) _______________________________________________________________

amb DNI o passaport __________________________________________________________________
autoritzo que la imatge del meu fill/a ____________________________________________________,

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades pel club i publicades a les pàgines
web o blogs del club, a filmacions destinades a difusió pública no comercial i a fotografies per a revistes
i/o publicacions d’àmbit informatiu.
Vic, __________ de _______________________________ de ___________
Al a sota signant certifica que ha llegit, comprès i que està d’acord amb els escrits anteriors.
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Signatura

