
CLUB CATALÀ TIR AMB ARC 

Ctra. Badalona –Montcada Km.7 Montcada i Reixac 08110 (Can Piqué) 
 correu: cctacpe@gmail.com 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

En/Na....................................................................................................................D.N.I.......................................Data de naixement......................

Carrer ............................................................................................................................................. núm. ............... pis.............. porta............. 

Localitat.........................................................Província........................................C.P...................Tlf.....................................Mòbil ................................ 

E-mail....................................................................   Nº Compte........................................................................................................................ 

SOLICITA, ser admès com a soci del CLUB CATALÀ TIR AMB ARC. En firmar aquest document, el sol·licitant accepta el reglament de 
funcionament intern del club i les seves normes de convivència, seguretat i funcionament, exposats a les instal·lacions. 

Aquest full d’inscripció ha d’anar acompanyat dels següents documents: 
► Fotocopia del DNI

ALTA, QUOTA I FORMA DE PAGAMENT:

► Quota 25 €/mes, el primer membre de la família i 10 €/mes, tant el cònjuge i com el/s fill/s majors de 12 anys.

► Pagament mensual mitjançant domiciliació bancària.

En cas de rebut retornat i havent passat 1 mes sense haver-se fet efectiu i sense donar resposta i/o explicació al comunicat de quota impagada,
es procedirà a donar-lo de baixa del club, havent de fer efectiva la quota d’alta i/o quota pendent, si vulgués continuar gaudint de las
instal·lacions com a soci/-a.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les 
seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC, amb la finalitat de gestionar la seva 
sol·licitud i poder ser soci/a de la nostra entitat. Li informem que les seves dades podran ser cedides, cas que sigui necessari, a la Federació 
Catalana de Tir amb Arc per tramitar la llicència federativa i a l’Asseguradora per gestionar les assegurances corresponents. 

Pot exercí els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit a la nostra adreça: Ctra. Badalona - Montcada 
Km.7, 08110 Montcada i Reixac. 

Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, sol·licitem el seu consentiment, per poder publicar les seves imatges a la pàgina web de la nostra entitat, per donar a conèixer o 
publicitar les activitats realitzades i dutes a terme pel CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC, així com aquelles altres en la que els seus socis 
participin. 

El CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC li informa que els noms i/o fotografies dels participants en les competicions federatives o en 
esdeveniments esportius, poden ser publicats a la pàgina web del club. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos 
qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per les finalitats esmentades amb anterioritat, així com per cessió de les seves 
dades a les Administracions Públiques, en compliment de la normativa esportiva. 
A partir de la signatura del present formulari, vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal, per a la 
finalitat especificada per part del CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC. 

□ He llegit i accepto la publicació de la meva imatge a la pàgina web i perfils en xarxes socials del CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC.

□ He llegit i no accepto la publicació de la meva imatge a la pàgina web i perfils en xarxes socials del CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC.

□ Estic o he estat en possessió de LLICÈNCIA Nº....................... □ No he tingut mai llicència.

LLICÈNCIA FEDERATIVA:

□ SOCI TITULAR. □ SOCI FAMILIAR de ................................................................................... 

Montcada i Reixac, a ................... de ................................................................... de ................................ 

Signatura del sol·licitant. 

QUOTA:
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