SOL·LICITUD ALTA SOCI
SOLICITANT:
Nom

DNI

Cognoms

Telèfon mòbil

Domicili

Data naixement

Email

Cód. Postal

Socis vinculats (familiars):
1º Nom i cognoms

DNI

Data naixement

Telèfon mòbil

Email

2º Nom i cognoms

DNI

Data naixement

Telèfon mòbil

Email

3º Nom i cognoms

DNI

Data naixement

Telèfon mòbil

Email

4º Nom i cognoms

DNI

Població

Data naixement

Telèfon mòbil

Email

- Cal el lliurament d'una fotografia mida carnet de cada un dels socis.
- La condició de soci del club es renovés automàticament cada any tret que es comuniqui expressament mitjançant
escrit o correu electrònic al Club.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En data d'avui, i fins a nou avís, accepto al Club Pàdel Ciutadella a lliurar els rebuts amb càrrec al següent compte:
Nom del titular
Signatura del titular de la compte

Nº compte (IBAN – 24 dígits)

IMPORT QUOTES:
-

Individual 6,00€/mes
Familiar 4,00€/mes/persona

La forma de pagament serà trimestral a través de domiciliació bancària.
Podran acollir-se a la modalitat de Quota Familiar aquelles famílies en les que es donin d'alta un mínim de dos socis
adults, o tres socis (dos d'ells adults), tenint en compte que els nens no pagaran la quota fins a la majoria d'edat.
COMUNICACIONS
Només vull rebre les comunicacions del club.
Va autoritzar al Club Pàdel Ciutadella a facilitar-me informació de caràcter comercial.

Consentiment exprés per al tractament de dades de caràcter personal
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers
titularitat del CLUB PÀDEL CIUTADELLA amb el finalitat de prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat
sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis.
Mitjançant la signatura del present document vostè dóna el seu consentiment exprés perquè el CLUB PÀDEL
CIUTADELLA pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades facilitades per vostè, comprometent-se a tractar de forma
confidencial les dades de caràcter personal facilitades ja no comunicar o cedir aquesta informació a tercers .
Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a: Club Pàdel Ciutadella, al carrer dels Ferrers, s / nº (estadi
Són Marçal ) del polígon industrial de Ciutadella de Menorca (07760), acompanyant còpia de DNI.

Signatura (de tots els socis adults i, si escau, els representants legals dels menors):

Dades contacte:
Mail: clubpadelciutadella@gmail.com
Tlf. Fixe: 971386666

Tlf. Móbil: 606158649

