CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE
Domicili social: Estadi Municipal
Apartat de correus 261 43500 TORTOSA
Telèfon 660778462
e-mail: info@ate.cat
Web: www.ate.cat

SOL.LICITUD ALTA SOCI
Practicant
Federat (triatló)

Marcar amb X el que correspongui.

Sol·licito l’ingrés com a soci de l’entitat CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE, i em
comprometo a complir les obligacions de la legislació vigent, aplicable a l’entitat, i també el que
disposen els seus estatuts socials.
Les meves dades personals són les següents:
Cognoms:

N.I.F.

Nom:

Data naixement:

/

Número Targeta Sanitària (TIS)

/

Adreça:

C. postal:

Població:

Número Telèfon :

Comarca:

Número Mòbil:

E-mail:

Nom del pare/mare/tutor (omplir-se en el cas de menors d’edat)

NIF del pare/mare/tutor

Autoritzo que la imatge del soci indicat pugui aparèixer en publicacions relacionades en
activitats organitzades pel Club Atletisme Terres de l’Ebre i publicades en:
1. Pàgines web pròpies del club i col·laboradors, i en xarxes socials.
2. Filmacions i fotografies de curses, festes, estades i sortides del club o que el club
participa i/o col·labora.
3. Fotografies i vídeos per revistes i mitjans de comunicació d’àmbit esportiu.
Accepto les condicions del Club així com el tractament de les dades personals i la seva
confidencialitat i autoritzo que em siguin carregats els rebuts que l’entitat aprovi com quotes de
socis, derrames, etc., al compte :
IBAN

Tortosa, a

de

de

Signatura titular, responsable:

El/la signant autoritza al tractament i conservació de les seves dades, així com la cessió de les dades aportades a qualsevol
administració o organisme sempre que així ho requereixin expressament per compliment de les seves obligacions específiques,
garantint-ne en tot moment la seva confidencialitat. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de
caràcter personal, informem que les dades personals facilitades pels sol·licitants d’aquesta butlleta seran incloses dins d’un fitxer
automatitzat del CLUB ATLETISME TERRES DE L'EBRE .

CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE
Domicili social: Estadi Municipal
Apartat de correus 261 43500 TORTOSA
Telèfon 660778462
e-mail: info@ate.cat
Web: www.ate.cat

Quota de soci: 30€ anuals (es passarà en un únic rebut a principi de temporada, a l’inici
d’octubre o moment de l’alta si aquesta es posterior)
Quota d’alta: 12€ (és cobrarà sols un cop al donar-se d’alta com a soci practicant del club)
Quotes mensuals escola d’atletisme (categories federades):
1. Patufets i pre-benjamins (4 a 6 anys): 20€. Tres dies a la setmana
2. Benjamins (7 i 8 anys): 23€. Tres dies a la setmana
3. Alevins (9 i 10 anys): 23€. Tres dies a la setmana
4. Infantils (11 i 12 anys): 27€. Tres dies a la setmana
5. Cadets (13 i 14 anys): 30€ Quatre dies a la setmana
6. Juvenils cap a dalt (a partir de 15 anys): 32€. Quatre dies a la setmanes
7. Grup Benestar(13 a 18 anys): 28€. Tres dies a la setmana. No competeixen.
Descomptes familiars: (sobre la quota mensual de l’escola)
a. 25% 2n de la unitat familiar.
b. 50% 3r de la unitat familiar.
c. 75% 4t de la unitat familiar.
Descomptes segons quota de més import a menys import.

Fondistes i veterans: 22€. (grup adults)
-Federativa Atletisme: L’import de la llicència el determina la Federació Catalana d’Atletisme
per a cada temporada. Fins a cadet, l’import de la llicència l’assumeix el club si l’atleta pertany
a l’escola d’atletisme.
* Juvenils cap a dalt estan obligats a tramitar la federativa o una assegurança d’accidents per poder
entrenar en les pistes d’atletisme.
-Federativa triatló: L’import de la llicència el determina la Federació Catalana de Triatló a
l’inici de la temporada per a cada categoria. És obligatori el xip groc per federar-se, qui no
tingui xip ho ha de comunicar a secretaria del club per adquirir-ne un. Fins a cadet, si l’atleta
pertany a l’escola, l’import de la llicència l’assumeix el club.
-Federativa FEEC: L’import de la llicència el determina la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya per a cada temporada. Els interessats en federar-se pagaran l’import
corresponent a la modalitat escollida. (la temporada s’inicia l’ 1 de gener)
Envia aquesta sol·licitud d’alta per correu electrònic a info@ate.cat o lliura-la en mà a qualsevol
entrenador o membre de la junta directiva del club.
A tots els atletes nous: per poder tramitar la fitxa necessitem una foto mida carnet i
fotocòpia del D.N.I o passaport o llibre de família on figuri la data de naixement i
fotocòpia de la Tarja Sanitària.

