INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ATLETISME 2019-2020
DADES DE L'ESPORTISTA
Cognoms
Nom

NIF / NIE

Data de naixement

Categoria

Sexe (M/F)

Cat Salut

Adreça

Telèfon

Població

C. Postal

Adreça electrònica

Mòbil
DADES DEL TUTOR/A 1

Cognoms
Nom

NIF / NIE

Adreça electrònica

Mòbil
DADES DEL TUTOR/A 2

Cognoms
Nom

NIF / NIE

Adreça electrònica

Mòbil
DADES BANCÀRIES (omplir només si es pagarà per remesa bancària)

Titular del compte
Entitat bancària
Núm. IBAN

-

/

/

/

CAL PORTAR Fotocòpia o original per escanejar dels documents
Esportista: tarja sanitària (Cat Salut) + DNI/NIE
Tutor/a: DNI/NIE.
Matrícula :
Fills/es de socis actius

€

Quota Mensual:

€

Segons o més germans

Dies a la setmana

Data Inici

25% descompte a fills/es de socis/es actius/actives de la secció d’atletisme del club i segons germans/es en el preu de la
matrícula i quotes mensuals
Descomptes no acumulables
10% descompte al pagar totes les quotes mensuals al començar

Nota pels
Pagaments
en efectiu



ELS PAGAMENTS DE LES QUOTES MENSUALS ES LIQUIDARAN ABANS DE LA PRIMERA SETMANA
DE CADA MES



NO TENIR LES QUOTES EL DIA COMPORTA NO PODER SEGUIR ENTRENANT NI COMPETIR



LES MATRÍCULES ÉS PAGARAN EL PRIMER DIA

INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ATLETISME 2019-2020

AUTORITZACIÓ
Nom i cognoms (tutor/a legal)
NIF/NIE (tutor/a legal)
Autoritza a (esportista menor)

 A assistir a les activitats organitzades pel Club Atlètic Palafrugell durant el curs 2019-2020. Aquesta
autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’urgència
extrema, sota la direcció facultativa pertinent.
 També dóna el seu permís per tal que el seu fill/a formi part de les expedicions organitzades per el Club
Atlètic Palafrugell en cotxes particulars i/o transport públic per a participar a les diverses competicions
atlètiques que es celebren fóra de Palafrugell i eximeix de tota responsabilitat en cas d’accident tant al
Club Atlètic Palafrugell com al propietari/a del vehicle i al seu conductor/a.
 Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
el Club Atlètic Palafrugell demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder
publicar/emetre fotografies/imatges/vídeos on apareguin els seus fills i filles on aquests/es estiguin
clarament identificables.
 Així mateix informa que el seu fill/a/pupil/a té necessitat d’atenció especial per causa de les següents
particularitats :
________________________________________________________________________________________
(al·lèrgies, medicacions, malalties, etc)
Signatura del tutor/a legal

Palafrugell, a

d

de 20

