CLUB BTT LLAGOSTERA
FORMULARI ALTA NOU SOCI

Nom i cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Si estàs federat (o et federaràs), en quina categoria:
Adreça:
Codi postal:

Població:

Telèfon de contacte (1):

Telèfon de contacte (2):

eMail:

Data de sol·licitud:

Número IBAN del compte OBLIGATORI (24 dígits):
Titular del compte:
Quota anual = 8 euros

La pertinença al club es formalitza amb la presentació d'aquesta butlleta degudament complimentada més el
pagament de la quota anual d’inscripció.
Per a poder formalitzar l'alta com a soci del CLUB BTT LLAGOSTERA, és indispensable facilitar el Nr de Compte
Bancari, per a les futures renovacions. Cal haver llegit i acceptat les condicions que acompanyen aquest
document.
El CLUB BTT LLAGOSTERA es reserva el dret d’admissió.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les
vostres dades de caràcter personal recollides mitjançant la present butlleta d'inscripció i al llarg de la nostra relació
contractual, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Club BTT Llagostera, amb la finalitat de
donar compliment a les necessitats relatives a la gestió de socis del Club BTT Llagostera.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça:
CLUB BTT LLAGOSTERA
Pavello Municipal d'Esports
Avinguda de l'Esport (s/n)
17240-Llagostera
mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.

CLUB BTT LLAGOSTERA
Avinguda de l'Esport, s/n
17240 – Llagostera
Telf : 972 805384
www.bttllagostera.cat
bttllagostera@gmail.com

COM A CONDICIÓ INDISPENSABLE PER A PODER FORMALITZAR L’ALTA DE SOCI AL CLUB BTT
LLAGOSTERA CAL HAVER LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTAT LES SEGÜENTS CONDICIONS

1. Tots els socis es podran beneficiar dels preus especials en les activitats habituals del Club:
 Esmorzars
 RoadBook
 Altres…
2. Tots els socis es podran beneficiar dels descomptes i promocions que pugui oferir-nos els diferents
establiments amb els que el Club té algun tipus d’acord.
3. A les promocions de roba que el Club BTT Llagostera pugui llençar, els socis es podran beneficiar del
preu especial de promoció.
4. Els socis que volen participar de forma continuada en MARXES, COMPETICIONS o MARATHONS de
diversos dies de durada, podran beneficiar-se de les ajudes establertes per el club.
Aquestes ajudes es podran dur a terme sempre i quan el pressupost del Club BTT Llagostera ho
permeti, en funció doncs del nombre de socis que volen córrer i de l'estat de comptes del club.
5. El club pot crear noves activitats i promocions per als socis.
6. El club pot revisar aquestes condicions per a cada temporada o si alguna causa major ho requereix.

He entès i accepto aquestes condicions.

He entès i accepto aquestes condicions.

Nom, DNI i signatura del soci

Nom, DNI i signatura del tutor legal
(menors d’edad)

