Club Natació Caldes

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

Zona esportiva Les Cremades
Tel. 93 865 04 23
Fax 93 865 04 23
www.cncaldes.com
08140 Caldes de Montbui

Complex Esportiu Municipal les Cremades

ENTITAT GESTORA

Formulari d’alta de cursets particulars
Nom i cognoms del que fa el curset

Data de naixement

NIF

Nom i cognoms pare/mare o tutor

NIF

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Aquest quadre l’ha d’omplir el personal del CN Caldes
Tipus curset:

Dia 1:

Hora 1:

Nivell actual (infantils):

Dia 2:

Hora 2:

Monitor/a:

Dia 3:

Hora 3:

Id:

Efectiu

Domiciliat

Observacions:

NORMATIVA
Si pagueu per banc:
1.

No cal que aviseu cada mes que continueu el curset.

2.

Us cobrarem el curset a principi de cada mes.

3.

En cas que no continueu el mes següent fent el curset, haureu de notificar la baixa per escrit abans del dia 25 del darrer mes. Si el Club no té

4.

Si el banc retorna el rebut i no el pagueu en efectiu a Secretaria, us donarem de baixa del curset. Aquest rebut impagat quedarà pendent per a

constància de la vostra baixa per escrit, us continuarà cobrant el rebut.

un futur curset.

Dades bancàries
Nom i cognom de la persona titular

NIF

Telèfon de contacte
IBAN

ES
Banc/Caixa

Codi Oficina

Número de compte

    
Si pagueu en efectiu a Secretaria:

Signatura titular del compte:

1.

Del dia 1 al 15 de cada mes, heu de pagar el curset del mes en curs.

2.

Abans del dia 25 de cada mes, heu de comunicar a Secretaria que continueu fent el curset.

3.

Si no continueu, heu de comunicar a Secretaria per escrit la baixa del curset.

4.

Si el Club no té constància de la vostra baixa per escrit, i no heu pagat el curset, us en donarem de baixa automàticament.

Per al bon funcionament dels cursets i en benefici de tots, el Club és molt estricte en el compliment de la normativa.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Club Natació Caldes NIF: G-08847097
Finalitat: Gestió usuaris del club i gestió de la relació comercial.
Legitimació: Gestió del servei i contracte i acceptació de les condicions legals.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal o en cas d’accident a la companyia asseguradora.
Terminis: Les dades es conservaran mentre duri la relació i posteriorment per donar compliment a les obligacions legals durant un
termini de cinc anys.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir, oblit, limitació de les dades i resta de drets establerts per la llei.
Més informació: Pot consultar informació addicional i detallada a: http://cncaldes.cat/pagina/politica-de-privacitat

Caldes de Montbui, ______ d ___________________ de 20___

Signo aquest document i accepto la normativa dels cursets
de natació particulars, establerta pel CN Caldes.

Signatura acceptació normativa:

