UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ (UAB)
Passeig del Dr. Moragas, 268
08210 Barberà del Vallès
Tel.: 930135988 / 655886650
e-mail: secretaria@uabarbera.com
https://uabarbera.com/

SOL·LICITUD ALTA SOCI/A:

DATA D’INSCRIPCIÓ : ____ /_____/ ______

Sol·licito l’ingrés com a soci/a de l’entitat UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ, i em comprometo a
complir les obligacions de la legislació vigent, aplicable a l’entitat, i també el que disposen els
seus estatuts socials. Les meves dades personals són les següents:
NOM

COGNOMS

NIF/NIE

ADREÇA

DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ

CP

MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

FIX

Nº TIS (Targeta -sanitària Individual)
VOL FEDERAR-SE A LA FEDERACIÓ
CATALANA D’ATLETISME?

NACIONALITAT

No

SI

Dades del pare/mare/tutor (només omplir-se en el cas de menors d’edat)
NOM

COGNOMS

NIF/NIE

ADREÇA

MÒBIL/FIX

POBLACIÓ

CP

SIGNATURA

CORREU ELECTRÒNIC

Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació rellevant i la informació bàsica sobre protecció de dades
que es presenta en la següent pàgina.

AUTORITZACIONS
EINES DE COMUNICACIÓ EN LÍNIA
Autoritzo que s'inclogui el meu nº de telèfon mòbil, als grups d’usuari de l’eina de missatgeria instantània que la
Unió Atlètica Barberà estimi més oportú utilitzar (Whatsapp, Telegram,...), i que es crearà amb la finalitat
d'informar exclusivament sobre el desenvolupament de l'activitat esportiva i informació rellevant del club.
No

SI

RECCEPCIÓ INFORMACIÓ PER CORREU ELÉCTRÒNIC/POSTAL
Autoritzo a la Unió Atlètica Barbera a enviar-me informació del desenvolupament de les activitats esportives en
les que participa el club i informació rellevant del club per correu electrònic o via postal.
No

SI
TRACTAMENT DE LA IMATGE

Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la imatge del soci/a indicat, obtinguda de la participació d’aquest
en activitats individuals o en grup, organitzades per la Unió atlètica Barberà, per al seu ús i publicació en mitjans
de difusió (web, xarxes socials del club, mitjans de comunicació, revistes, follets promocionals,...), amb la finalitat
de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club.
No

SI

Quota d’alta: 25€ (és cobrarà únicament un cop al donar-se d’alta com a soci/a)
Quota de soci/a: 305€ anuals (en 5 rebuts de 61€. Existeix la possibilitat de fer un pagament únic al setembre, no
s’inclou la fitxa federativa catalana, espanyola ni l’assegurança en cas de no federat)
set

nov

des

gen

març

maig

Un sol
pagament

61€

61€

3

61€

61€

61€

281€

Descompte escola 2on germà

58,5€

58,5€

3

58,5€

58,5€

58,5€

278€

Descompte escola 3er germà

56 €

56 €

3

56 €

56 €

56 €

275 €

61€

61€

3

61€

61€

61€

281€

61€

61€

61€

61€

61€

281€

set
Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16

Reste de categories federats
No federats

15€

2

2

3 Llicencia federativa temporada 2021 pendent publicar, tarifes actuals
Assegurança
no inclou la llicència federativa, ni l’assegurança en el caso d’atletes no federat.

4

4

Un únic pagament amb dte.,

-

Les quotes bimensuals es passaran a partir del dia 7.

-

Qualsevol baixa s’haurà de sol·licitar per email amb un mes d’antelació al correu secretaria@uabarbera.com.

-

Quan la quota sigui rebutjada per l’entitat bancaria, s’hauran d’abonar les comissions corresponents.

-

Els imports de la quota d’alta, fitxa federativa (en cas d’atletes federats) o assegurança (no federats) no es
reemborsaran en cas de baixa.

-

Llicència Federativa Atletisme: L’import de la llicència el determina la Federació Catalana d’Atletisme (FCA)
per a cada temporada.
En les categories d’escola, sub8, 10, 12, 14 i 16 la llicència d’atletisme de la FCA és obligatòria.

-

Per defecte es gestionarà l'alta de la llicència federativa catalana, si un atleta necessita la llicència federativa
espanyola, ho haurà de sol·licitar-la posteriorment a la tramitació inicial a les oficines del club.

-

El soci/a accepta les normes de bon comportament i respecte de les instal·lacions Esportives Municipals de
Can Llobet i del material de l’entitat.

-

El full d’inscripció com a soci/a es pot entregar directament a l’oficina del club en paper o via correu electrònic a
secretaria@uabarbera.com.

- A tots els atletes nous: per poder tramitar la fitxa necessitem una foto mida carnet i fotocòpia del D.N.I
o passaport o llibre de família on figuri la data de naixement i fotocòpia de la Tarja Sanitària.
INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals LOPDGDD, d’acord amb el Reglament (EU) 2016/679
Responsable: Unió Atlètica Barberà
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment
establerts.
Finalitat: Formalitzar la inscripció en l’activitat sol·licitada. Tractar les
dades durant el desenvolupament de l’activitat sol·licitada, inclosos Transferència Internacional: En alguns canals de comunicació la Unió
les dades de salut. Remissió de comunicacions electròniques (correu Atlètica Barberà utilitza els serveis de Google, Whatsapp, Facebook i
electrònic, SMS, MMS) o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o Instagram.
postal, dels serveis, activitats, promocions, ofertes i noticies de la
Unió Atlètica Barberà.
Drets: Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
portabilitat, supressió o, si s'escau, oposició. Per exercitar els drets
Se l'informa que les dades personals i/o imatge fotogràfica facilitades haureu de presentar un escrit a l’adreça Passeig del Dr. Moragas 268,
per vostè seran incorporades a un fitxer on la titularitat pertany a la 08210 Barberà del Vallés (oficines del club), o sol·licitar formulari per
Unió Atlètica Barberà. Aquestes dades seran tractades amb seguretat correu
electrònic
a
unioatleticabarbera@gmail.com
S’haurà
i amb la finalitat de complir amb la prestació de serveis propis del club d'especificar quin dret es sol·licita que sigui satisfet,
d’atletisme, les gestions mantingudes amb vostè com a soci/a de la
presentant/adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu
Unió Atlètica Barberà i les relacionades amb competicions esportives.
equivalent. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la
Legitimació: RGPD: 6.1.b) La legitimació d’aquest tractament és la protecció de dades personals, es podrà interposar reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
execució d’un contracte, en concret el de prestació de serveis.

SIGNATURA:

