CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE
Estadi Municipal, apartat de correus 261
43500 TORTOSA
Telf. 660778462
e-mail: info@ate.cat
www.ate.cat

SOL·LICITUD ALTA SOCI
DATA D’INSCRIPCIÓ :

/

/

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:
NOM

COGNOMS

NIF

ADREÇA

DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ

CP

CORREU ELECTRÒNIC

MÒBIL
FIX

Nº TIS

NACIONALITAT

TE DIAGNOSTICADA ALGUNA MALALTIA QUE REQUEREIXI UN CONTROL?
(DIABETIS, AL·LÈRGIES, EPILÈPSIA,ASMA,...)
NO
SI
QUINA?

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

NOM

COGNOMS

NIF/NIE

ADREÇA
POBLACIÓ

MÒBIL/FIX
CP

SIGNATURA

CORREU ELECTRÒNIC
*Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al final del document.

AUTORITZACIONS
EINES DE COMUNICACIÓ EN LÍNIA
Autoritzo que s'inclogui el meu nº de telèfon mòbil, als grups d’usuari de l’eina de missatgeria instantània
que el Club ATE estimi més oportú utilitzar (Whatsapp, Telegram,...) , i que es crearà amb la finalitat
d'informar exclusivament sobre el desenvolupament de l'activitat esportiva.
TRACTAMENT DE LA IMATGE
Autoritzo la gravació, fotografia i tractament de la imatge del soci indicat, obtinguda de la participació d’aquest
en activitats individuals o en grup, organitzades pel club ATE, per al seu ús i publicació en mitjans de difusió
(web, xarxes socials del club, mitjans de comunicació, revistes, follets promocionals,...), amb la finalitat de
promocionar les activitats esportives i de lleure del Club.
COBRAMENTS PER BANC
Autoritzo al Club ATE amb CIF G43683713 a que, seguint el calendari de pagaments establert per aquesta
entitat, girin tots els rebuts que s’originin com a conseqüència de la relació establerta entre ambdues parts, i
fins a la seva finalització, d’acord a lo requerit per la llei de Serveis de Pagament 16/2009 (SEPA), al compte bancari
especificat a continuació:
Entitat : ................................................................................................
Compte : .............. - .............. - .............. - .............. - .............. - ..............

CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE
Estadi Municipal, apartat de correus 261
43500 TORTOSA
Telf. 660778462
e-mail: info@ate.cat
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€ (es cobrarà sols un cop al donar-se d’alta com a soci practicant del club i en el cas d’aquells atletes que
s’hagin donat de baixa i es vulguin tornar a donar d’alta)
Quotes mensuals escola d’atletisme(*):
1.SUB 8: 20€. Tres dies a la setmana
2.SUB 10: 25€. Tres dies a la setmana
3.SUB 12: 25€. Tres dies a la setmana
4.SUB 14: 30€. Tres dies a la setmana
5.SUB 16, SUB 18 I CATEGORIES SUPERIORS: 35€ Quatre dies a la setmana
6. 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 i següents. Descomptes
segons quota de més import a menys import.
Grup Adults: 25€
Les quotes mensuals es passaran a partir del dia 10 de cada mes. Qualsevol baixa s’ha de sol·licitar abans del dia 5 de
cada mes i comportarà la baixa de la quota dels entrenaments i de la quota de soci del/a atleta, si es torna a
inscriure’s es tornaran a passar les dues quotes.
-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 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.

INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

més informació a www.ate.cat/privacitat

En compliment a la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre LOPD-GDD, d’acord amb Reglament (EU) 2016/679
Responsable: Club d’Atletisme Terres de l’Ebre
Finalitat: Formalitzar la inscripció en l’activitat sol·licitada. Tractar les
dades durant el desenvolupament de l’activitat sol·licitada, inclosos les
dades de salut. Remissió de comunicacions electròniques (correu
electrònic, SMS, MMS) o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o
postal, dels serveis, activitats, promocions, ofertes i noticies del Club
d’Atletisme Terres de l’Ebre.
Legitimació: RGPD: 6.1.b) La legitimació d’aquest tractament és la
execució d’un contracte, en concret el de prestació de serveis.
Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment
establerts.

(*) preus quotes pendents d’aprovar en assemblea

Transferència Internacional: En alguns canals de comunicació Club ATE
utilitza els serveis de Google, Whatsapp, Facebook i Instagram.
Drets: Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
portabilitat, supressió o, si s'escau, oposició. Per exercitar els drets
haureu de presentar un escrit a l'adreça Estadi Municipal, apartat de
correus 261, 43500 TORTOSA (oficines del club), o sol·licitar formulari
per correu electrònic a info@ate.cat. S’haurà d'especificar quin dret es
sol·licita que sigui satisfet, presentant/adjuntant fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. Així mateix, en cas de considerar
vulnerat el dret a la protecció de dades personals, es podrà interposar
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.aepd.es).

