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Sol·licitud d’inscripció Sol·licitud d’inscripció Sol·licitud d’inscripció Sol·licitud d’inscripció per a l’ús dper a l’ús dper a l’ús dper a l’ús del rocòdromel rocòdromel rocòdromel rocòdrom    

 
Nom  
1er Cognom  
2n Cognom  

 
Domicili  
Població  C.P.  
Telèfon  e-mail  
Mòbil    

                        
N.I.F  Modalitats soci (anual)  

Data naixement     

Compte Bancari (20 dígits)  Adult Juvenil 
(13-17 anys) 

Infantil 
(<13 anys) 

Modalitat soci  

 

30 € 15 € Gratuït 

 
IMPORTANT 
 
A- Els socis/usuaris del rocòdrom, hauran d’estar “avalats” per 2 socis amb antiguitat mínima d’un any per a 
poder fer ús de la instal·lació mitjançant la clau de local. 
 
Soci avalador 1: ........................................................  Soci avalador 2: ............................................................. 
Signatures: 
 
B- L’usuari es compromet a posseir una assegurança esportiva individual (FEEC) que es faci càrrec de les 
lesions que l’ús del rocòdrom li pugui ocasionar.  
 
Per a fer càrrec la primera quota anual es pot triar entre: 
• fer l’ingrés al compte del club, (2073 0034 41 0110328533) (caldrà presentar el res guard del pagament)  
• donar les dades bancàries i que el club passi la quota pel banc. 

 
Signatura sol·licitant: 

 
Autorització paterna: (menors d’edat)       

Nom Tutor/a  
D.N.I.  
Telèfon  

 

Signatura tutor/a:       
 
Per ingressar les quotes a la següent compte del club, indicant el nom i quotes:    
Núm. compte 2073 0034 41 0110328533  
La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat “Club Excursionista La Canonja” per a que tracti les dades, d’acord amb 
el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE, dins de l’àmbit 
propi de l’Entitat “Club Excursionista La Canonja”,  per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, 
així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que estigui obligat per imperatiu legal o per donar 
compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter 
personal. 


