SOL·LICITUT RENOVACIÓ DE PLAÇA 2018/2019
NOM I COGNOMS ESPORTISTA

CANVI DE DADES BANCÀRIES (si fos el cas)

ALTRES CANVIS (@, adreça, etc)

EQUIPACIONS –
Samarreta escalfament/entrenament (marqueu amb una creu)
XXS

XS

S

M

L

Nom:

XL

XXL

Nom i Cognoms:

Nº:

Samarreta joc (marqueu amb una creu).
XXS

Pare / Mare / Tutor

XS

S

M

L

Nom:

XL

XXL

DNI nº

Nº:

RESERVA DE MOTXILLA -

(marqueu amb una creu)

Signatura
SIGNATURA

Autoritzacions *

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'interessat queda
informat i presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la incorporació de les seves dades als fitxers amb dades de caràcter
personal del Club Volei La Palma, amb domicili al C/ Alberes 8 – 08756 La Palma de Cervelló (Barcelona), per al tractament dels
mateixos amb la finalitat de gestionar i planificar l'activitat social i esportiva del Club. Poden exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida al Club Volei La Palma a l’email del club
(clubvoleilapalma@gmail.com). D'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment exprés per tal que el Club Volei La Palma pugui
utilitzar les imatges on aparegui la seva persona i/o d'altres persones que tuteli en el marc d’esdeveniments esportius i socials
de l'entitat en la pàgina web, publicacions o altres mitjans de comunicació de l'entitat. Autoritzo al Club Volei la Palma a enviar a
les direccions d’e-mail facilitades, informació relativa a les activitats del Club, així com ofertes comercials que el Club consideri
del vostre interès. Conec i accepto els drets i deures continguts a les normes vigents per aquesta temporada, publicats a la web
oficial del club www.clubvoleilapalma.cat
Accepto/Autoritzo

(marqueu amb una creu)

Acceptació normes del Club *
La inscripció d'una jugadora/jugador al Club Volei La Palma comporta l'acceptació de les normes de règim intern del Club, que
podeu consultar en la web del club (www.clubvoleilapalma.cat), al menú 'Qui som?'
(http://clubvoleilapalma.cat/2/upload/reglament_de_rei_gim_intern_club_volei_la_palma.pdf)
Llegit i accepto

(marqueu amb una creu)

- A RETORNAR AL CLUB ABANS DEL 15 DE JUNY -

