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FITXA D’ALTA DE SOCI DE LA ENTITAT 
 

CICLE FINAL I E.S.O. 
 
NOM Y COGNOMS: ……………………………….........................................………... 

DNI: ………………………………….............................. 

DIRECCIÓ: ………………………………………………………. 

POBLACIÓ: ……………………………………………………… 

TELEFÒN DE CONTACTE: ………………………………… 

EMAIL:............................................................... 

DATA DE NAIXEMENT: …………………………………... 
 

A OMPLIR EN CAS DE MENOR DE  EDAT 

 

NOM DEL PARE: ……………………….....................................….DNI........................... TELEFÒN  ............................. 

NOM DE LA MARE: ………………..……...................................…DNI...........................TELEFÒN  ............................. 

NOM DEL REPRESENTANT LEGAL 

 (en cas de que existeixi)......................................................DNI………..........………TELEFÒN  ............................... 

TELEFÒN DE CONTACTE EN CAS D’URGÈNCIA:…………………………………………........... 

 

DADES DE COBRAMENT DE QUOTA 

AUTORITZO A CARREGAR LA QUOTA MENSUAL DE SOCI PER COMPTE CORRENT (40€  DETERMINADA PER L’ASSEMBLEA 

ORDINÀRIA GENERAL DEL CLUB): 

  SI  NO  

 

TITULAR/RS DEL COMPTE CORRENT:_____________________________________________________ 

Nº DE COMPTE CORRENT:_______________________________________________________________ 

 

Autoritzo a cedir l'ús de la meva imatge i les meves dades personals que corresponguin juntament amb la totalitat de 

les dades d'explotació intel·lectual i d'imatge de qualsevol forma, i en especial els de fixació, reproducció i comunicació 

pública, derivats de la participació en qualsevol activitat esportiva o de lleure realitzades al llarg de tota l'activitat 

realitzada en representació del CLUB DE JUDO BARCELONA NORD. Aquests drets d'imatge es reflecteixen únicament en 

la realització d'activitats proposades en el si de l'entitat, sense interferir en l'àmbit purament personal del propi 

individu, que correspon exclusivament a ell. 

 

 

SIGNATURA                                                  DATA DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT: … de ......................  de 201.. 

 

*D’Acord amb lo que estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  informarem que les dades 

personals que vostè ens facilita seran incorporades a la nostra base de dades amb la finalitat de gestionar la seva inscripció. Si 

vostè ho desitja, pot exercir els seus drets de accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició previstos a la Llei dirigint un escrit a 

CLUB JUDO BARCELONA NORD, con domicilio social en el CARRER  SANT PASCUAL BAILÓN, NÚM. 6-C, 3º2ª, C.P.08027, 

BARCELONA.   
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