Club Natació Caldes
Zona esportiva Les Cremades
Tel. 93 865 04 23
Fax 93 865 04 23
www.cncaldes.com
cncaldes@ncaldes.cat
08140 Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui
co

Complex Esportiu Municipal les Cremades

ENTITAT GESTORA
Núm. Soci/Sòcia Abonat/ada:

Formulari d’alta
Nom i cognoms

Data de naixement

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon fix

NIF

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Caldes de Montbui, ______ d______________ de 20___
Signatura

Dades del tutor o tutora legal en cas de menors d’edat
Nom i cognoms

NIF

Signatura

Apartat que ha d’emplenar el responsable de la instal·lació, per ordre de la persona sol·licitant
1.Quota d’inscripció a pagar en efectiu: ___________,___€
2.Modalitat a la qual s’inscriu l’usuari/ària (import a domiciliar):
* Cal portar fotocòpia del DNI, la llibreta de l’entitat bancària i 1 fotografia de carnet.

Part a omplir pel Club Natació Caldes
ACTIVITATS PER LES QUE S’APUNTA AL
CLUB, INCLOSES A LA QUOTA MENSUAL

Tipus d’abonaments.
Abonament adult mensual
Abonament infantil mensual
Activitats dirigides
Karate/ Tai-txí/ Ioga
Tennis/Esquaix
TOTAL

,

€

,

€

,

€

,

€

,

€

,

€

GIMNÀS
PISCINA
GIMNÀS i PISCINA

1. El pagament de la inscripció es farà en efectiu.
2. La inscripció deixarà de tenir validesa si l’abonat o l’abonada es dóna de baixa. Cal comunicar la baixa per escrit abans del

dia 25 de cada mes per tal de que es faci efectiva al mes següent.
3. La persona sotasignat es compromet a complir les normes d’ús d’aquest equipament esportiu.
4. Declara, sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut són adients per a la pràctica esportiva i per a l’activitat
física.
* En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves
dades de caràcter personal són tractades i recollides en un fitxer el responsable del qual n’és el Club Natació Caldes. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i
exclusivament amb la finalitat de gestionar i controlar la relació existent amb el club i per a remetre tota la informació necessària per qualsevol mitjà per a la gestió de la mateixa.
En qualsevol cas pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició comunicant clarament el seu nom, cognoms i adreça a l'adreça Zona Esportiva els Cremades s/ n
08140 de Caldes de Montbui (Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic cncaldes@cncaldes.cat

Dades bancàries
Nom i cognoms de la persona titular:

NIF

Telèfon de contacte:
IBAN

ES££

Banc/Caixa

Codi Oficina

Número de compte

££££ ££££ ££££ ££££ ££££
Signatura de la persona titular

Caldes de Montbui, ______ d ___________________ de 20___

