INSCRIPCIÓ CLUB HANDBOL
BCN SANTS 2020-2021
SOCI/SÒCIA PRACTICANT MENOR 18 anys

Sol·licitud d'alta com a soci/sòcia practicant MENOR de 18 anys:
Nom i Cognom Jugador/a: ________________________________________________
Equip/Categoria: _______________________________________________________

FOTO
CARNET

Introdueix aquest enllaç al web: http://bcnsants.cat/inscripcio/
He completat el formulari online (OBLIGATORI)
Sol·licito al Club Esportiu Handbol BCN Sants l'admissió del meu fill/ la meva filla com a soci/a practicant
menor d'edat, comprometent-nos a complir les obligacions que determini la legislació aplicable al club, així
com els seus estatus, el seu reglament intern i els acords adoptats esmentats al full annex.
Amb la signatura d’aquest document autoritzo al Club la cessió de dades necessàries per dur a terme
l’activitat esportiva, així com enviar-me la informació relativa a les activitats a les quals el meu fill/ la meva
filla ha estat inscrita.(1)

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzo al Club Esportiu Handbol BCN Sants
a enviar instruccions a la meva entitat bancària per a fer pagaments al seu compte i a la meva entitat per
efectuar càrrecs en el meu compte corrent seguint les instruccions del Club Esportiu Handbol BCN Sants.
Renuncio al dret que la meva entitat em reemborsi una vegada que s’hagi realitzat el càrrec en compte, però
sol·licito que la meva entitat bancària no efectuï els càrrecs en el meu compte fins a les dates establertes.
Concepte de l’ordre: pagament de quotes d’activitat. Periodicitat: mensual, durant els primers quinze dies de
cada mes.

Nom del titular del compte corrent on es faran les domiciliacions:
_________________________________________________________________________
DNI del titular____________________

Swift del Banc deutor (codi BIC)
Número de compte – IBAN :
E S
Localitat i Data
Nom del signant

Signant

*Aquest és un full informatiu, no cal retornar-lo al club.

INSCRIPCIÓ CLUB HANDBOL BCN SANTS 2020-2021
Quotes i pagaments
1. PAGAMENTS MENSUALS (totes les categories): Es cobrarà a mes vençut (exemple: a inicis d'octubre es
cobrarà la quota de setembre), i per tant la última mensualitat de juny es cobrarà a inicis Juliol.
Quotes: cobreixen el cost que genera l'Equip en el qual participeu (o participa la/el vostr@ fill@), com
per exemple: instal·lació, entrenadors/es, despeses federatives, partits, àrbitres, material, assegurança
mèdica, etc.
2. PAGAMENTS ÚNICS:: Es distribueixen al llarg de l'any. Aquests pagaments es pagaran als mesos
següents:
Matrícula – Agost o prèviament a la realització de la corresponent fitxa
Quota de soci – Gener
Roba Esportiva – al fer la compra
Revisió Mèdica – al realitzar-la directament al centre
*Les famílies que demanin la beca de l'Ajuntament se’ls cobraran els pagaments de manera ordinària fins
saber la totalitat becada ja que els primers pagaments es realitzen prèviament a la obertura del període
per a la sol·licitud de la mateixa. Un cop atorgades les beques, es modificaran les domiciliacions i/o es faran
les devolucions pertinents segons el import atorgat.

Procediment de BAIXA
Per tal d'efectuar un tràmit de baixa heu d'informar convenientment al club per mitjà d'un correu
electrònic a l’adreça handbolbcnsants@gmail.com, indicant-ne el nom complet de l’esportista.

(1)

Autorització cessió de dades

El Club Esportiu Handbol BCN Sants, responsable del tractament de les dades personals, es compromet a
que en cap cas la utilització de les imatges anirà en contra dels interessos del jugador, respectant sempre la
legislació vigent en protecció de dades, imatge i protecció jurídica. La finalitat del tractament de les dades
personals és la de gestionar la vinculació amb el Club, per a la tramitació de la fitxa federativa amb la
respectiva federació, així com per rebre informació del club que pugui ser del meu interès.
Com fins ara, les dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es
produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat
segons es preveu a la norma.

