(A omplir pel Club Bàsquet la Garriga)

Núm. de soci:
Data d’alta:
Data de baixa:

Sol·licitud d’ingrés com a soci/sòcia del CB La Garriga
Dades del soci (major d’edat)
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça:
Localitat:
Codi postal:
Núm. telèfon fix:
Correu electrònic:
Codi Internacional de
Compte Bancari
(IBAN):
Observacions:

Data de naixement:

Núm. telèfon mòbil:

Dades dels fills/jugadors (només en el cas que el soci/sòcia tingui fills al club)
Nom i cognoms:
Nom i cognoms:
Nom i cognoms:
Tipus de soci
Soci numerari (20 €)

(És la persona física, major d’edat, que s’inscriu al Club amb tots els drets i obligacions que

s’estableixen en els estatuts del Club, i satisfan la quota social que s’estableixi. Hi ha, un soci/sòcia numerari obligatori per
jugador/a menor de 18 anys. Cada jugador/a aporta obligatòriament un soci/sòcia numerari al Club que pot ser el pare o la mare o
tutor legal)

Soci familiar (12 €)

(És la persona física amb vinculació familiar amb el jugador/a que no és soci/sòcia numerari. El

soci/sòcia familiar pot ser el pare o mare que no és numerari i totes aquelles persones amb vinculació familiar amb la jugadora
com ara germans/es, padrins/es, tiets/es. La figura del soci/sòcia familiar permet facilitar a tots aquells pares o mares que no són
numeraris ser també socis/sòcies del Club per una quota inferior que s’estableixi. A diferència dels numeraris, els familiars no tenen
dret a vot a l’assemblea)

,

de/d’

de

Signatura de l’interessat

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals seran incloses en el fitxer de socis del Club Bàsquet La Garriga i seran
utilitzades per tramitar la seva alta com a soci, l'abonament de la quota, així com per mantenir-lo informat dels
nostres serveis, productes, activitats, promocions i novetats relacionats amb la seva condició de soci del Club i que
considerem puguin ser del seu interès. Les seves dades seran cedides a les entitats bancàries corresponents per a
cobrar dels rebuts.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat per correu postal al Club de Bàsquet La Garriga, C/Frederic
Mompou, 13, 08530 La Garriga o per correu electrònic: club.basquet.la.garriga@gmail.com

