CLUB BASQUET ROSER
Ali Bei 120 - 08013
BARCELONA

FULL DE SOL.LICITUD INGRES A L’ENTITAT
Nom i cognoms:
Data naixement:

DNI:

Domicili:
Telèfon:

Districte Postal:
E-mail:

Sol·licita a la junta del club, l’admissió com a jugador o soci de ple dret sota les següents condicions:

Soci Ple dret - Quota anual

35.00€

Soci Junior (Categoria Escola a Cadet ) - Matricula anual

20.00€

Soci Jove ( Categoria Junior a Sènior ) - Matricula anual

60.00€

Soci Junior i Jove 10 quotes mensuals Setembre a Juny

52.00€

Soci Junior Escola 9 quotes mensuals Octubre a Juny

25.00€

Les quotes es faran efectives a través de domiciliació bancaria, amb les dades que s’indiquen en el full
de domiciliació.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUB BASQUET ROSER
Ali Bei 120 08013
BARCELONA

Nom i cognoms del titular del compte:
Nº IBAN Compte : ES

.

.

.

.

.

Data:
Molt Sr. meu :
Li prego es serveixi donar les ordres oportunes per tal d’atendre, amb càrrec al meu compte, els rebuts
que li seran presentats per l’entitat Club Basquet Roser.
Atentament:
( Firma del tutor del Compte.)

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades que
figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer propietat de CLUB BASQUET ROSER.
Per poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició podran dirigir-se, en qualsevol moment al club, a la següent adreça: carrer Ali Bei 120 , o
mitjançant correu electrònic a cproser1933@gmail.com
Aquest missatge, i en el seu cas els fitxers adjunts, són confidencials, especialment en el que respecta a les dades personals, i es dirigeixen exclusivament al
destinatari referenciat. Si vostè no és el destinatari i l'ha rebut per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per
aquest mitjà i procedeixi a esborrar-lo, i que en tot cas, s'abstingui d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers el present missatge i fitxers adjunts,
podent incórrer en responsabilitats legals.

