
   FITXA D’INSCRIPCIÓ CLUB 
 

Nº SOCI__________________________________ (omplir pel club) 

 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms.................................................................................................................. 

Adreça................................................................................................................................. 

Nº.............................................................. Pis ................................................................... 

Població...................................................................................... CP................................... 

Data de Naixement ........../........../.................... Lloc.......................................................... 

Telèfon.......................................................... mòbil............................................................ 

DNI..........................................  E-mail................................................................................ 

 

DADES BANCÀRIES 

Titular del Compte ............................................................................................................ 

DNI................................................ Banc/Caixa.................................................................. 

Nº CC →        ES _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

JO, __________________________________, amb DNI/NIF _______________, autoritzo al C.A 

Mollet perquè carregui al meu compte o llibreta d’estalvis les quotes corresponents a la quota 

de soci que marca aquest full d’inscripció. 

 

*Documentació que cal adjuntar: fotocòpia DNI, fotocòpia tarja sanitària 

i dues fotografies actualitzades. 

 

MODALITATS AMB MONITOR SENSE MONITOR 

ANUAL 130€ 110€ 

MIG ANY 75€ 70€ 

TRIMESTRAL 40€ 35€ 

Trimestral (Set-Des) 55€ 50€ 

JULIOL 20€ 15€ 

DIARI 2€ 2€ 

 

 

FOTO 



 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades facilitades el Club Atlètic Mollet, s’utilitzaran només amb finalitats d’informació, comunicació i 

exercici de les activitats esportives i socials, així com per les gestions administratives pròpies del club 

relacionades amb els seus associats i/o activistes. 

No es cediran dades a cap altre entitat o organisme, tret que compti amb el consentiment exprés de la 

persona interessada. El Club Atlètic Mollet podrà fer ús de les dades personals amb finalitats històriques 

i/o estadístiques. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, de 5 de Maig, la Junta del Club Atlètic Mollet demana el consentiment legal a la persona afectada 

per poder publicar fotografies corresponents a activitats esportives o socials organitzades pel propi club, 

on apareguin aquests o aquestes i siguin clarament identificables. 

Així mateix, autoritzo l’ús de dades de caràcter personal i la cessió dels drets d’imatge per les activitats esportives i/o 

socials organitzades pel Club Atlètic Mollet per les persones indicades a la primera pàgina d’aquest document. 

 

SIGNATURA 

 

 

 

 

A Mollet del Vallès el dia ................................................................................................... 

 

*Amb la signatura d’aquesta fitxa d’inscripció al club s’accepta que si per voluntat pròpia la persona/atleta 

decideix no fer-se la llicència federativa (ja sigui de la Federació catalana o la Federació Espanyola) no 

podrà demanar assistència mèdica per lesió, ja que el Club només disposa d’una assegurança a tercers en 

cas que algun material de la instal·lació produeixi un dany a la persona.  


