
SOL·LICITUT ASSOCIAT GENERAL              ESCOLA

DADES PERSONALS

DADES TÈCNIQUES

CATEGORIA:  ________________________________________________________________

TIPUS DE SERVEI
GENERAL

FORMA DE
COBRAMENT 

CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ DE MATERIAL FOTOGRÀFIC

Nº CATSALUT:  ___________________D.N.I:  ________________________

DATA NAIXEMENT:______________COGNOMS, NOM:  _____________________________________________

E-MAIL:  ________________________

ADREÇA: ________________________________________________________________________________________

POBLACIÓ: ____________________________________________________      CODI POSTAL: _________________

TEL 1:  _____________________ TEL. 2:  _____________________

Entrenador i llicència federativa - 354€ Utilització de les instal·lacions esportives - 94€

Soci - 24€Entrenador, sense llicència federativa - 224€

* Els preus són anuals i inclouen la cuota de soci.
* El preu de la matrícula són 60€ i s'abonarà en el primer rebut del mes d’Otubre.

TIPUS DE SERVEI
ESCOLA

· 3 dies amb revisió mèdica esportiva - 294€

· 2 dies amb revisió mèdica esportiva - 224€
· 1 dies sense revisió mèdica esportiva - 134€ · Dies d’assistència:    Dll.             Dx.               Dv.

* La cuota inclou servei de monitor/entrenador i llicència federativa.
* Els preus són anuals i inclouen la cuota de soci
* El preu de la matrícula són 60€ (només socis amb llicència) i s'abonarà en el primer rebut del mes d’Otubre.

         DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

         COBRAMENT EN EFECTIU

* El cobrament es realitza BIMENSUALMENT entre el 10 i el 15 de cada mes (Octubre, Desembre, Febrer, Abril i Juny)
* Hi ha la possibilitat de fraccionar els pagaments, sempre que siguin en efectiu. 

TITULAR DEL COMPTE : ________________________________________________

__ __ __ __  __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /E S  __ __ /IBAN:

Olesa  de Montserrat, _________ de ____________________ del 201___Signatura,

HA EMPLENAR PEL CAOLESA:             ENTRENADOR:  ______________________________________________________________

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer i tractades pel CLUB ATLETISME OLESA, qui serà 
el responsable de les mateixes i podrà utilitzar-les en quantes activitats abarca l'objecte social de l'entitat i en particular les relacionades amb les competicions esportives que el club organitza i participa. Les dades 
podran ser cedides a la FCA i a la RFEA, a les seus de competicions oficials i d'acord amb el RD 849/1993 de 4 de juny a la companyia asseguradora contractada. Les dades recollides són les estrictament necessàries 
per a que ens permetin dur a terme el normal desenvolupament de les nostres activitats. El club Atletisme Olesa es compromet sobre l'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d'acord 
amb les exigències legals i que tan sols seran utilitzades amb el propòsit indicat. Així mateix l'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant email a info@cao.cat o
carta a C/. Urgell, s/n - 08640 Olesa de Montserrat (la sol.licitud haurà d'incloure el seu nom, cognom i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid.

Jo___________________________________________________________________________________ amb D.N.I.: _______________________________________________  com a pare, mare o tutor legal 
de_________________________________________________________________ autoritzo a que el meu fill/a participi en reportatges fotogràfics i aquestes fotografies puguin ser reproduïdes en un mitjà
públic, sempre dins de l’activitat esportiva del CAOlesa.


