Poliesportiu Municipal Sagnier
C/ Frederica Montseny S/N
08820 El Prat de Llobregat (BCN)
934 78 06 39

DOCUMENT D'INGRÉS PRAT TRIATLÓ
* SOCI TRIATLETA
NOM I COGNOMS
ADREÇA
LOCALITAT

CODI POSTAL

LLOC NAIXEMENT

DATA NAIXEMENT

D.N.I. n°.

TELÈFON/MÒBIL

ESCOLA

Nº XIP

e-mail

Nº Targ. sanitària (menors)

* DADES FAMILIARs (Obligatori si el triatleta és menor)
PARE: NOM I COGNOMS

D.N.I. n°.

DATA NAIXEMENT

e-mail

TELEFON

QUOTES TRIATLETA A definir a principis d’any amb opció de canvi a any vençut. Tota quota es pot ampliar per no reduir durant l’any
Marcar amb una creu

COMPLERTA

Serveis inclosos

1, 2, 3, 4, 5 (*)

REDUÏDA

MÍNIMA

2, 3, 5 (*)

€/ Inscripció anual
€ / Trimestre
QUOTA ZERO

JÚNIORS

5 (*)

1, 2, 3, 4, 5,6 (*)

1, 2, 3, 4, 5,6 (*)

50 €

75€ semestrals

75€ semestrals

75 €
45 €
Compartir entrenaments ciclistes els dissabtes més tres sessions grupals gratuïtes
( Amb diposit )

* DOCUMENTACIÓ

1 CÒPIA (paper o digital) D.N.I. TRIATLETA o CÒPIA LLIBRE DE FAMILIA
1 CÒPIA (paper o digital) TARGETA SANITÀRIA CATSALUT (menors)
1 CÒPIA (paper o digital) D.N.I. PARE o MARE (menors)

* DADES BANCARIES
AFEGIR
TITULAR

IBAN (24 dígits)
SIGNATURA I DATA

(*)
(1)
(2)
(3)
aE
(4)
(5)
(6)

CADETS

Entrada instal·lacions del Sagnier a El Prat del Llobregat
Planificació entrenaments
Subvenció llicència (a partir del segon any en funció de proves disputades el primer)
Subvenció inscripcions (a partir del segon any en funció de proves disputades el primer)
Entrenaments grupals tutelats
Inscripcions curses

Condicions de la Federació Catalana de Triatló
* Sotmetre's, acatar i respectar el reglaments de competició de la Federació Catalana de Triatló
d'aplicació en aquesta competició.
* L'inscrit declara que es troba en plenes condicions físiques i psíquiques per tal de poder realitzar la
competició en que s'inscriu, declinant qualsevol responsabilitat que se'n derivi de la seva participació
a la Federació o l'organitzador pels danys que pugui sofrir o causar.
* En cas de no poder realitzar-se la competició per força major a la Federació o a l'organitzador , no
es retornarà la inscripció si es realitza un altre activitat esportiva alternativa.
* No es retornarà els diners de la inscripció excepte en el casos de malaltia comunicats el dimecres abans de
la competició amb aportació de certificat mèdic. Les despeses de transferència seran a càrrec de l'inscrit.
* En cas d'anul·lació definitiva de la competició es retornarà l'import de la inscripció descomptant les
despeses de transferència bancaria.
* En cas d'ajornament d'una competició no es retornarà els diners de la inscripció excepte en el casos que
existeixi causa de força major degudament acreditada que demostri l'impossibilitat de poder participar i que
serà presentada per escrit a la seu de la Federació. En cas de ser acceptada la devolució les despeses de
transferència seran a càrrec de l'inscrit.
* La Federació Catalana de Triatló tan sols disposa de la informació que l'usuari facilita voluntàriament a
través de la complementació dels formularis que es posen a disposició de tots els visitants o dels correus
electrònics que es poden dirigir a la Federació Catalana de Triatló. Aquestes dades son tractades amb la
màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per gestionar la seva sol·licitud. La Federació Catalana de
Triatló guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva
titularitat que ha estat inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades i adoptarà les mesures
tècniques necessàries d'acord amb la normativa vigent, per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat. Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria
de protecció de dades personals i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint
un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI a la següent adreça: Federació Catalana de Triatló C/
Rambla Guipúscoa, 23 - 25, 2on-D 08018 (Barcelona).

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de la vigent Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades espanyola, s’informa que les dades personal facilitades s’integraran en
un fitxer de la base de dades de CLUB PRAT TRIATLÓ 1994. Així mateix, s’informa que podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a dita llei enviant una carta certificada, adjuntant fotocopia
del seu DNI, a la següent adreça: CLUB PRAT TRIATLÓ 1994, CEM SAGNIER C/ Frederica Montseny nº 2-8
El Prat de Llobregat (08820-Barcelona).

SIGNATURA I DATA

aE

