PREINSCRIPCIÓ TEMPORADA 2017-2018

Cognoms :

_____________________________________

Nom :

_____________________________________

Adreça :

_____________________________________

Codi Postal :

______________

Població/Parròquia : __________________________________
Nacionalitat :

_______________

Nº Passaport :

_________________________

Escola :

___________________________________

Data Naixement : __________________________
Numero CASS/Assegurança : _______________________________
Telèfon Casa : ____________
Telèfon Mobil/SMS : ____________
Correu Electronic : ____________________________________
Categoria : ________________________________
Numero IBAN : ____________________________________
Banc : ___________________________________________
Titular Compte : ___________________________________

ESPORT DE RISC
I.- Que l'Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig té per objecte fomentar, promoure i estimular
la pràctica de totes les modalitats d'esports de neu en les seves vessants de lleure i de
competició. Per conseqüent i per mitjà del seu director tècnic, cap d'entrenadors, els
entrenadors i altres professionals, entre altres finalitats i objectius, es dediquen a formar i a
entrenar nens, nenes i joves adolescents menors d'edat i igualment corredors majors d'edat,
per a la pràctica dels esports de neu de competició.
II.- Certifico que, atès que totes les modalitats tant de lleure com de competició, es
configura con un esport de risc en què els seus practicants no estan exempts de patir lesions
de característiques, índole i gravetat diverses, l'Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig m'ha
informat d'aquesta realitat.

LLEI QUALIFICADA 15/2003 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment de la Llei Qualificada de protecció de dades personals 15/2003, del 18 de
desembre, el soci autoritza expressament que les dades de caràcter personal i els drets
d'imatge facilitats a l’Esqui Club Pas de la Casa Grau Roig siguin tractats d’una manera
automatitzada i siguin incorporats als fitxers del club. Així mateix, el soci dóna el seu
consentiment que l’Esqui Club Pas de la Casa Grau Roig pugui utilitzar aquestes dades per a
les finalitats següents:
• Per enviar-li informació relativa a les ofertes, promocions i altres notificacions de caràcter
comercial o publicacions pròpies del club.
• Per cedir-les, amb les finalitats esmentades anteriorment, als patrocinadors (*).
• El soci en qualsevol moment pot reservar el dret d’accés a la seva informació personal,
rectificar-la o cancel·lar-la mitjançant una notificació escrita dirigida a l’Esqui Club Pas de la
Casa Grau Roig a l’adreça Edifici Funicamp, Planta -2, AD200 Encamp

DRET D’IMATGE
Autoritzo a què fotografies, vídeos ... del meu fill/a puguin sortir a la web del club o en algun
mitjà de comunicació audiovisual, gràfic....
RESPONSÍBILITAT ENTRENADOR EN CAS D’ACCIDENT
Autoritzo l’entrenador del meu fill/a a què en cas d’accident i no podent localitzar els seus
pares o tutors legals prengui les decisions oportunes al respecte.

He llegit, entenc i accepto tot l’anterior.

Firma

