V

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CLUB GIMÀSTICA RÍTMICA I ESTÈTICA SANT CUGAT

ALTA GIMNASTA

Club Gimnàstica rítmica i estètica Sant Cugat

NOM I COGNOM
DNI

ADREÇA

MUNICIPI

CODI POSTAL

DATA NAIXEMENT
CATSALUT
OBSERVACIONS SALUT

ALTA SOCI/A
NOM I COGNOM (ADULT, PARE, MARE O TUTOR LEGAL)
DNI

ADREÇA

MUNICIPI

CODI POSTAL

DATA NAIXEMENT
CATSALUT
EMAIL :

FIX

MOVIL

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos
personales que Usted facilite por esta misma vía serán incluidos en un fichero cuyo titular y responsable es el Club Gimnastica Rítmica i Estètica Sant Cugat, y cuya
finalidad es gestionar la relación social o de otro tipo que Usted mantiene con nosotros y mantenerle informado acerca de las actividades y servicios del Club.

V

DADES BANCARIES
NOM CAIXA O BANC

Club Gimnàstica rítmica i estètica Sant Cugat

IBAN ES

NOM DEL TITULAR

Sant Cugat del Vallès, a ............ de................................de 201.....

AUTORITZACIONS
Autoritzo a efectuar els tràmits oportuns per tramitar la llicència a la corresponent Federació/Associació esportiva.
Autoritzo a la meva filla/a o tutelada assistir a les activitats de rítmica i estètica en les condicions organitzatives marcades pel Club Gimnàstica Rítmica i
Estètica Sant Cugat
Autoritzo al Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat portar la meva filla
un centre mèdic (sempre que no es localitzi a la família) en cas d’accident i
que sota la direcció facultativa es prengui la decisió adient
Autoritzo al Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat a portar en vehicle
privat d’urgència a la meva filla.

DRETS D’IMATGE I PROTECCIÒ DADES
Sol·licitem autorització, per poder publicar fotografies clarament identificables i vídeos de
l’activitat al web del club, xarxes socials (Facebook,...), al butlletí o a la premsa, així com rebre informació relativa a la meva condició de soci/a del club.
Jo,....................................................................................amb DNI.........................................
autoritzo les publicacions de la meva filla referents a la gimnàstica Rítmica i /o Estètica de
grup a la pàgina web, xarxes socials, butlletí o premsa, així com rebre informació relativa a
la meva condició de soci/a del club.
Sant Cugat del Vallès, a ............ de................................de 201.....

DOCUMENTS A APORTAR
-

Fotocòpia del DNI
Foto carnet ..

( Enviar el full d’inscripció a: gimnasticasc@gmail.com)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos
personales que Usted facilite por esta misma vía serán incluidos en un fichero cuyo titular y responsable es el Club Gimnastica Rítmica i Estètica Sant Cugat, y cuya
finalidad es gestionar la relación social o de otro tipo que Usted mantiene con nosotros y mantenerle informado acerca de las actividades y servicios del Club.

