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NOM I CONOMS

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA

POBLACIÓ C.P.

DNI

MÒBIL

MAIL

IBAN

NOM DEL MARE

E-MAIL

NOM DEL PARE

E-MAIL

DNI

TEL.

DNI

TEL.

Club Esportiu (32 €/ mes) x 12 Quotes

Escola Aquàtica (32 €/ mes) x 11 Quotes

Natació No Competitiva (32 €/ mes) x 11 Quotes

DADES ESPORTISTA
Nota: Obligatori omplir totes les dades d’aquesta inscripció

Pateix algun tipus de malaltia crònica que pugui afectar el desenvolupament de 
les activitats previstes pel club?

Localitat del centre escolar i horari
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D’acord amb les previsions de la llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), l’informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer automatitzat del qual és responsable el 
Club Natació Martorell i són tractades amb la màxima confidencialitat per al compliment de les funcions federatives  
pròpies. Li recordem també que en qualsevol moment pot exercir els drets d`accés i rectificació, així com si s`escau, 
de cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals, mitjançant comunicació adreçada a la federació 
(carrer Diputació 237, 0807 Barcelona referència LOPD/RDRMS).

Martorell,a         de 201

DRETS
D'IMATGE

Martorell,a         de 201

AUTORITZACIÓ
PER ALS DESPLAÇAMENTS

Jo
com a pare, mare o tutor i d`acord amb la regulació de la llei 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, ....... autoritzo al Club Natació 
Martorell que la seva imatge, o la del seu representat legal, podrà ser fotografiada i/o filmada quan 
participi o formi part de les activitats esportives organitzades directament o en col·laboració, per aques-
ta entitat.
A més de poder difondre aquest material en canals i suports per a la promoció de l’espai sense fins com-
ercials

Signatura i DNI del pare, mare o tutor

Jo
com a pare, mare o tutor legal d’en/na
autoritzo al meu fill/a a realitzar els desplaçaments oportuns amb el club Natació Martorell, ja siguin en 
autocar o amb cotxes particulars.

Signatura i DNI del pare, mare o tutor

pàgina 2/2

EQUIPACIÓ
TALLES
Samarreta
Pantaló

XS S M L XL Otro:
XS S M L XL Otro:


