
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)  NACIONALITAT 

VOL FEDERAR-SE A LA FEDERACIÓ 

CATALANA D’ATLETISME? 
Sí No

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 

Quota d’alta:  25€ (és cobrarà únicament un cop al donar-se d’alta com a soci/a tant per Escola com per 

a Club) 

Quota de soci/a: 

GRUPS QUOTA BIMENSUAL QUOTA ANUAL 

SET NOV GEN MAR MAI Pagament únic 

Escola - Sub8 i Sub10 
(dimarts i dijous) 

61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 285€ 

Escola - Sub 12 i Sub 14 
(dll, dx i dv) 

65€ 65€ 65€ 65€ 65€ 305€ 

Escola - Sub 16 
(dll, dx, dj i dv) 

69€ 69€ 69€ 69€ 69€ 325€ 

Grups Club 
(de dilluns a divendres) 

70€ 70€ 70€ 70€ 70€ 330€ 

- Les quotes bimensuals es passaran a partir del dia 10 de cada mes.

- En el cas de germans, sempre i quan tots estiguin a grups d’Escola, s’aplicarà un descompte de 2,5€

en cada quota bimensual a partir del 2n germà.
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- En la 1a quota es carregarà l’assegurança anual obligatòria dels socis o sòcies de Club no

federats (15€).

- En les categories d’escola, sub8, 10, 12, 14 i 16 la llicència federativa d’atletisme de la FCA és

obligatòria.  Aquesta Quota s’afegirà a la quota del mes de novembre.

- En el cas d’un únic pagament es farà un descompte de 20€ en la quota anual. En aquest cas tant

la llicència federativa d’atletisme o l’assegurança anual de no federats de socis o sòcies club

es pagarà directament a l’oficina del club o bé per transferència.

- Qualsevol baixa s’haurà de sol·licitar per email amb un mes d’antelació al correu

secretaria@uabarbera.com.

- Quan una 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.

- 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 original.

- 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 Targeta

Sanitària.

A __________________________________________, el ________________

 Signatura, 

(soci/sòcia/pare/mare/tutor/tutora) 
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