FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom: ___________________________________ Cognoms: _______________________________________________
Adreça: __________________________________________________________ Nº: ______ Pis: ______ Porta: ______
Població: ___________________________________________________________ Codi postal: __________________
Tel. / Mòbil: _______________________________________________ Data Naixement: _______/_______/_______
Email: _____________________________________________ IBAN:__________________________________________

TARIFA (a omplir pel centre)
Quota mensual: ______________________________________________€ Data d’inici: _______/_______/_______
Matricula: __________________________________ Despeses d’administració: __________________________€
Total pagament inicial: ___________________________________________________________________________€
•
•
•
•
•

La no assistència al club per qualsevol motiu no eximeix del pagament de la quota.
Les quotes mensuals s’abonaran el dia 1 de cada mes per rebut bancari.
Si l’entitat bancària retornés el rebut per impagament, s’efectuarà un increment de 4€ per rebut.
La baixa voluntària del club ha de ser notificada abans del dia 15 de cada mes entrant.
Autorització compte bancari per a giro de rebuts: Autoritzo a Taekwondo Granollers, amb CIF: 52140750A, situat a la Plaça
de La Porxada, 21, 08401 Granollers, que des de la data de la present i amb caràcter indefinit fins que continuïn les
relacions comercials entre ambdues parts, gira contra el núm. de compte bancària a dalt especificat amb aquesta
autorització, tots els rebuts corresponents com a conseqüència de la relació comercial establerta entre ambdues parts,
segons l’exigit per la Llei de Servei de Pagaments 16/2009 i es compromet a atendre els efectes girats per Taekwondo
Granollers, als seu núm. de compte en la data del venciment i per l’import total dels mateixos.

CONDICIONS
La persona de la qual les dades consten a dalt, sol·licita l’alta i sota la seva responsabilitat assumeix i declara que:
•
•
•
•
•

•
•
•

Si es pateix alguna malaltia o lesió, la persona te l'obligació de comunicar-ho. A més, eximeix al club qualsevol
responsabilitat de patir algun tipus de malaltia o lesió.
El club recomana realitzar un reconeixement mèdic abans de la pràctica esportiva, sobretot a tots aquells que hagin estat
inactius durant un període important de temps, pateixin alguna malaltia o lesió crònica i/o bé superi l'edat de 30 anys.
El club no es fa responsable dels objectes perduts a l'interior del centre.
El club es reserva el dret de modificar els horaris, i qualsevol tipus de servei per la millora del funcionament del club.
Tal com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ha estat informat/da que les seves
dades seran incloses en un fitxer responsabilitat del club. El soci podrà exercir el seu dret a accedir, rectificar, cancel·lar i
oposar-se en qualsevol moment.
El tractament de les dades personals tindrà com a finalitat gestionar la seva relació amb el club, així com remetre
informació comercial relativa a les activitats i serveis que ofereixi el club.
Es compromet a notificar qualsevol modificació de dades.
Molt ocasionalment el club realitza algunes fotografies per mantenir actualitzades les seves publicacions digitals (web,
Facebook, Twitter, Instagram, etc). Així atorga el seu consentiment exprés per a que la seva imatge s'inclogui dins la
producció citada.

Acceptant que la informació m’ha estat donada de forma comprensible, deixo constància signant la meva aprovació.
A Granollers, _______________ de ________________ de 202___

Sig: ____________________

