
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 FAMILIAR de ................................................................................... 

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

Signatura del sol·licitant. 

QUOTA:

NORMATIVA DEL CLUB:

IMATGE

SOCI/A TITULAR

He llegit la normativa interna del club i em comprometo a complir les condicions i obligacions que preveu la normativa vigent. 
L'incompliment d'aquesta pot suposar l'expulsió immediata del soci/-a.
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http://www.cctacanpique.es/ca/normes/


CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC
 Ctra. Badalona a Montcada , Km.7 

(Can Piqué) 08110 Montcada i Reixac
 Tel 682407747 

 www.cctacanpique.es 

CONSENTIMENT PER REALITZAR COMUNICACIONS VÍA WHATSAPP 

Amb l’ objectiu de donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia 
dels Drets Digitals i la Llei de Serveis de la Societat de l’Informació, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ 
aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’ Agencia 
Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D), Club Català de Tir amb Arc li informa: 

Que existeix la possibilitat de realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria 
instantània com Whatsapp amb la finalitat d’ agilitzar la gestió dels serveis contractats, per 
a la qual cosa es sol·licita el seu consentiment exprés. 

Així mateix, sol·licito la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els 
sol·licitats i fidelitzar-li com a client mitjançant aquesta plataforma digital. 

SÍ 
NO 

Nom i cognoms de la persona que formarà part del grup: 

Telèfon amb whatsapp, el qual s’inclourà al grup:  

DNI: 

A , a  _ de _de 20_    

Signatura: 



CLUB CATALÀ TIR AMB ARC  
Ctra. Badalona –Montcada Km.7 Montcada i Reixac 08110 (Can Piqué) 

cctacpe@gmail.com 

NORMATIVA GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 

• S’accedirà a les instal·lacions en els horaris establerts. 
• Per accedir i fer ús de les instal·lacions, és imprescindible estar en 

possessió de la llicència federativa que acrediti la tinença i ús del arc. 
• Els socis hauran de portat en lloc visible el carnet de l’any en curs. 
• Els arquers “no socis” que estiguin rebent curset d’iniciació o 

perfeccionament, hauran de portar igualment l’acreditació d’accés (els 
monitors es responsabilitzaran de facilitar-les). 

• L’únic accés d’entrada i sortida es per les escales situades al costat del 
bar. 

• Els socis menors de 18 anys, a les instal·lacions hauran de circular 
acompanyats d’un soci adult. 

NORMATIVA A LES ZONES D’ENTRENAMENT (2D, 3D I  ZONA 
INICIACIÓ) I CIRCUITS 

• Els únics arcs i fletxes permesos, són els autoritzats segons normatives 
federatives de les llicències actualment tramita el club (WA). 

• Les puntes de caça (de qualsevol material) estan prohibides, sent el seu 
us motiu d’expulsió del club. 

• S’ haurà de respectar la senyalització o indicació, que el club i/ o el 
propietari posi a les instal·lacions. 

• És recomanable que a la zona d’entrenament es tirin tandes de 2 a 6 
fletxes (pel rendiment muscular). A les dianes dels circuits, es clavaran 
2/3 fletxes per arquer/a. 

• A les zones d’entrenament, s’han de respectar les línies de tir i els temps 
de tir i recollida de fletxes (tots tiren o tots recullen). 

• Els arquers estan obligats a marcar totes les seves fletxes amb les seves 
inicials. 

• Els tirs es faran des de els llocs/estaques col·locats a tal efecte i sempre 
sobre la diana corresponent. 

• En cas de busca de fletxes, senyalitzar-ho deixant un arc davant de la 
diana o restant un arquer a la diana. 

• No està permès l’accés de gossos a les instal·lacions del club. 
• No es pot fumar a les instal·lacions del club. 
• Sempre s’ha d’obrir l’arc amb la fletxa encarada a la diana que es vol 

tirar, mai en una altra direcció. 
• Es deixaran les instal·lacions en condicions, recollint les deixalles 

generades i el material d’arqueria fet malbé durant la pràctica, 
respectant sempre el medi natural. 



CLUB CATALÀ TIR AMB ARC  
Ctra. Badalona –Montcada Km.7 Montcada i Reixac 08110 (Can Piqué) 

cctacpe@gmail.com 

NORMATIVA GENERAL EN LAS INSTALACIONES 

ACCESO A LAS INSTALACIONES 

• Se accederá a las instalaciones en los horarios establecidos. 
• Para acceso y uso de las instalaciones, es imprescindible estar en posesión 

de una licencia federativa que acredite la posesión y uso del arco. 
• Los socios deberán llevar en lugar visible el carnet del año en curso. 
• Los arqueros “no socios” que estén recibiendo un curso de iniciación o 

perfeccionamiento, deberán llevar igualmente la identificación de acceso 
a las instalaciones (los monitores se responsabilizarán de facilitárselos). 

• El único acceso de entrada y salida es por las escaleras situadas al lado 
del bar. 

• Los socios menores de 18 años, deberán ir acompañados de un socio 
adulto. 

NORMATIVA EN LAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO (2D, 3D Y ZONA 
DE INICIACIÓN) Y CIRCUITOS 

• Los únicos arcos y flechas permitidos son los autorizados según 
normativas federativa de las licencias que actualmente tramita el club 
(WA). 

• Las puntas de caza (de cualquier material) están prohibidas, siendo su uso 
motivo de expulsión del club. 

• Se deberá respetar la señalización o indicaciones que el club y/o el 
propietario pongan en las instalaciones. 

• Se recomienda que en la zona de calentamiento se tiren tandas de 2 a 6 
flechas (por el rendimiento muscular). En las dianas de los circuitos, se 
clavarán 2/3 flechas por arquero/a. 

• En las zonas de entrenamiento se debe respetar las líneas de tiro y los 
tiempos de tiro y recogida de flechas (todos tiran o todos recogen). 

• Los arqueros están obligados a marcar todas sus flechas con sus iniciales. 
• Los tiros se efectuarán desde los lugares / estacas colocados para tal 

efecto, y siempre sobre la diana correspondiente. 
• En caso de búsqueda de flechas, señalizarlo dejando un arco delante de la 

diana, o quedándose un arquero en la misma. 
• No se permite el acceso de perros a las instalaciones del club. 
• No se puede fumar en las instalaciones de tiro del club. 
• Siempre se debe abrir el arco con la flecha encarada a la diana que se 

quiere tirar, nunca en otra dirección. 
• Se dejarán las instalaciones en condiciones, recogiendo residuos y el 

material de arquería desechado, y respetando el medio natural. 
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