Club Nàutic El Balís
Secció de rem
rem@cnelbalis.com
www.cnelbalis.com

INSCRIPCIÓ A LA SECCIÓ DE REM
Dades personals
Nom i cognoms
Data naixement

Núm. soci del
club (si ets soci

DNI

del CN Balís)

Adreça
Població

C.P.

Núm. CatSalut

Tel.

Correu electrònic
Contacte en cas
d’accident

Tel.

Dades bancàries
Quota com abonat de rem: 30 €/mensual
La subscripció es renova automàticament el dia 20 de cada mes. Per donar de baixa la subscripció com abonat a l’activitat de rem,
enviar un correu a rem@cnelbalis.com.

Titular del compte
DNI
IBAN
Observacions/altra
informació
Seleccionar l’activitat
Rem esportiu

Modalitat rem de banc fix. Llagut català.

Si el que vols és posar-te en forma, i gaudir d’un espai a l’aire lliure, fent una pràctica física saludable i
sense fer competició. Aquesta és la teva modalitat de rem.
Seleccionar els horaris del rem esportiu per prioritat
Dilluns i divendres de
07.30 a 08.30 h
Dilluns i dimecres de
19.00 a 20.00 h
Dilluns i dimecres de
20.00 a 21.00 h
Dimarts i dijous de
19.00 a 20.00 h
Dimarts i dijous de
20.00 a 21.00 h
Altres dies i horaris

1a

2a

3a

4a

5a

1a

2a

3a

4a

5a

1a

2a

3a

4a

5a

1a

2a

3a

4a

5a

1a

2a

3a

4a

5a

(escriure’ls)

Rem competició

Modalitat rem de banc fix. Llagut català.

Si el que vols és formar-te per competir en aquesta disciplina esportiva, o ja has competit alguna vegada.
Aquesta és la teva modalitat de rem.
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Documentació a adjuntar
Una fotografia mida, carnet (pot ser en format digital enviant-la al correu rem@cnelbalis.com)
Normativa a complir amb la inscripció
Pagament de la Llicència Federativa de rem lúdic o rem de competició (el cost de la llicència serà el
que designi l’assemblea de la federació per a cada anualitat, i la seva durada és la d’un any natural, amb renovació cada mes
de gener)

Acceptació del document de bones pràctiques per inscriure’s a la secció de rem
Entrega de la declaració responsable per a la Covid-19 (el document s’haurà de renovar cada 14 dies)
Dono consentiment a CNelBalís per comunicar-se amb mi a través de WhatsApp i correu
electrònic, i afegir-me a un grup relacionat amb l’activitat
Signatura

Data

_____________________________________________________________________________________________________________________________
El que subscriu i signa declara que: Consent expressament i autoritza al Club Nàutic El Balís, que tracti les dades personals que voluntàriament se cedeixen
en aquesta inscripció, d’acord amb les disposicions de la llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de desembre). Aquestes dades seran incloses en
un fitxer automatitzat creat i mantingut sota responsabilitat del Club Nàutic El Balís, a on es pot adreçar per exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició. La finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir relacions entre el Club Nàutic El Balís i els seus clients. El Club Nàutic El Balís es compromet al compliment
de la seva obligació de guardar la confidencialitat d’aquestes dades i adoptar les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat,
trasllat o sessió a altres entitats.
Consent expressament i autoritza al Club Nàutic El Balís a la captació i tractament de les dades de la present inscripció així com a l’ús de la imatge on
apareguin, sols o en grup, els esportistes fent l’activitat derivada de la present inscripció.
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