FITXA D’INSCRIPCIÓ A PACK D’ENTRENAMENT
CLUB D’ESQUÍ NÒRDIC L’ARP (CENA)
DADES PERSONALS
Cognom 1: _______________________ Cognom 2: _______________________ Nom: _____________________
D.N.I. _______________ Data naixement: ____/____/______ Telèfon: ______________ Mòbil: ______________
Domicili: _____________________________________________ Població: _______________________________
Província: ___________________ CP.: _______ Direcció E-mail: _______________________________________
Altres telèfons (indiqueu la persona de contacte) ____________________________________________________
PACK D’ENTRENAMENT:
Pack complet 375€: inclou tots els entrenaments, enceratges i curses de temporada de desembre a març.
Pack específic 275€: 20 sessions d’entrenament, enceratges i curses de desembre a març.
Pack petit 200€: 10 sessions d’entrenament, enceratges i curses de desembre a març.
Pack microbis 130€: 10 sessions establertes en calendari en dissabte i/o diumenge.

AUTORITZACIÓ
En/na _______________________________________________________ amb DNI _____________________
com a (1) ________________ d’en/na _______________________________________________________
L’autoritzo a participar en l’activitat de referència. Igualment, em declaro coneixedor de la normativa i
condicions de participació, acceptant-les mitjançant aquest acte de signatura.
Sota la meva responsabilitat declaro que ha estat sotmès/a als controls i/o revisions mèdics necessaris i està
en plenes condicions físiques per a la pràctica esportiva amb total normalitat i que no pateix cap malaltia que li
impedeixi o limiti la pràctica d’aquest esport.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada.
Declaro que està en possessió d’una assegurança que cobreix l’activitat de referència.
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de
caràcter personal, autoritzo el Club d’Esquí Nòrdic l’Arp per publicar la seva imatge de forma clarament
identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin
públicament a la pàgina web, blog, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la
públicament per a la promoció de les activitats i serveis de l’entitat. El present consentiment i autorització
s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
I, alhora, consento expressament i autoritzo al Club d’Esquí Nòrdic l’Arp per a què tracti i cedeixi les dades que
voluntàriament facilito d’acord amb el tractament i finalitat que s’indiquen al final d’aquest document (2).

__________________________________________, _____ de _______________ de _______
Signatura del pare/mare/tutor:

(1) pare/mare/ tutor o en nom propi en el cas de majors d’edat
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AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
En/na (nom, cognoms del titular del compte) _______________________________________________________
amb DNI ________________ autoritzo al Club d’Esquí Nòrdic l’Arp a domiciliar els rebuts corresponents a
l’activitat de referència i tots aquells que s’originin com a conseqüència de les relacions amb el Club i durant
aquesta activitat al número de compte:

ES__ __ -__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

Forma de pagament:
Quota única amb venciment l’01 de desembre
Dues quotes iguals amb venciments l’01 de desembre i l’01 de febrer

__________________________________________, _____ de _______________ de _______
Signatura del titular del compte:

(2) Tractament de les dades
Segons el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre que la desenvolupa, el Club d’Esquí Nòrdi de l’Arp us informa que
totes les dades relacionades en aquest document s’incorporaran a un fitxer amb dades de caràcter personal.
La finalitat de la seva creació i manteniment és la comunicació amb tots els socis i la prestació dels serveis
i activitats que el club organitza durant tota la temporada.
Tots els socis tenen dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter
personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes dades i la seva rectificació, cancel·lació i oposició. Us
recordem que per exercir aquests drets que contempla la Llei podeu dirigir-vos mitjançant comunicació escrita a
clucena1@gmail.com, Ref. Protecció de dades.
Els destinataris d’aquesta informació són els organismes i estaments oficials als quals estem obligats a
cedir-les i els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència.
La negativa a facilitar aquestes dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de participar a les
activitats organitzades pel Club d’Esquí Nòrdic l’Arp.
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