FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019/2020

DADES DE L’ATLETA:
NOM ………...…………………………….......................……...........…DATA NAIX.......….................. DNI………...…....………
ADREÇA …………………………………………………………………................…………................... CP …………..................
MUNICIPI …………………………………..........…............…….......... TEL1 ………….................……MÒBIL ....…………....…

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR:
NOM…………………………………………………………………………………………………..........… DNI….................……….
EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
* En el cas d’atletes nous, cal lliurar a la secretaria fotocopia una foto d’aquest el més actualitzada possible.

PLAÇA PER LA TEMPORADA 2019/2020:
X

Categoria

Grup

Sub 8

2013-2014

Dimarts i Dijous de 18 a 19 h

Sub 10

2011-2012

Dimarts i Dijous de 18 a 19:30 h

Sub 12

2009-2010

Dilluns, Dimecres i Divendres de 18 a 19:30 h

Sub 14

2007-2008

Dilluns, Dimecres i Divendres de 18 a 19:30 h

Sub 16

2005-2006

Dilluns, Dimecres i Divendres de 18 a 19:30 h

DADES BANCÀRIES :
IBAN __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

QUADRE DE PREUS:
Quota de material: 25 € per atleta per temporada.
Matrícula ; 25€ nomès una vegada
Fitxe federative; 9€ fins a la renovació al desembre
Quota bimensual: 56 €
Setembre
56,00 €

Novembre

Desembre

Gener

Març

Maig

56,00 €

Licencia Federativa
pdte.publicar

56,00 €

56,00 €

56,00 €

En el cas de germans 50% de descompte en quota de material del 2º atleta.
Opció de pagament únic durant el mes de Setembre 281€

2º germà 278€

Els imports de Fitxa Federativa i Assegurança, matricula i la equipació no es reemborsaran en cas de baixa del nen.

PROTECCIÓ DE DADES

El full de renovació s’entregarà directament a la secretaria de la UAB en paper o via email a secretariauabarbera@gmail.com

JO, ………………………………………………………………………………………………… COM A PARE / MARE O TUTOR
AMB DNI:………………………….. AUTORITZO AL MEU FILL/A A INSCRIURE’S LA PROPERA TEMPORADA
2019/2020 A L’ESCOLA D’ATLETISME DE LA U.A.BARBERÀ.

Alhora d’inscriure els pares de …………………………………………………………Sí donen el consentiment / No donen el
consentiment a l’Entitat per a que els monitors, entrenadors, fotògrafs de les competicions, tractin automàticament, amb
l’única finalitat la reproducció de fotografies dels atletes publicant-les en la web, classificacions i publicitat de l’Escola,
mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit de temps.

La baixa del nen s’haurà de comunicar per escrit a les oficines de la UAB, amb un mínim d’un mes per sol·licitar
la devolució d’algun pagament.

De conformitat amb la llei orgànica de Protecció de dades 15/1999 de 13 desembre i la seva normativa de RD 1720/2007
21 de desembre, informem que les seves dades personals i/o imatge fotogràfica adjunta a la fulla d’inscripció són
incorporades a un fitxer on la titularitat pertany a la Unió Atlètica Barberà. Aquestes dades seran tractades amb seguretat
i amb la finalitat de complir amb la prestació de serveis propis del club d’atletisme, les gestions mantingudes amb vostè
como soci de la Unió Atlètica Barberà i les relacionades amb competicions esportives. Si vostè com a titular dels drets
reconeguts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, no desitja l’enviament d’aquesta informació,
comuniqui-ho, dirigint-se a la junta gestora, responsable del fitxer: Unió Atlètica Barberà amb domicili en Dr. Moragas 268
o a través de l’adreça de correu electrònic unioatleticabarbera@gmail.com

DATA I SIGNATURA:……………………………………………………………………

