
Ets soci del CNEM: NO Núm. Inscrit

Informació

Mitjançant la signatura d'aquest document sol·licito la meva inscripció al Curs/Activitat:

Dades del Participant:

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Data Naixement: DNI: Tarjeta Sanitaria (TSI):

Adreça CP: Població:

Teléfon contacte: Adreça electrònica/email:

Dades Pare, Mare, Tutor/a: (En cas de que el participant sigui menor d'edat)

Nom: Cognoms: DNI: Teléfon contacte:

PREUS:

Autoritzacions i conformitats:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SIGNATURA PARE/MARE/ TUTOR/A

D.N.I.

Accepto rebre notificacions i comunicacions del Club Nàutic El Masnou a traves de qualsevol mitjà establert.

Mitjançant la signatura d'aquest document eximeixo al Club Nàutic El Masnou i els seus treballadors de qualsevol responsabilitat derivat de les meves actuacions o 

negligències es pugui produir.

L'informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat del CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per la gestió del fitxer de socis.  Pot exerccir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça; Passeig Marítim s/n, 08320 EL MASNOU

La signatura en aquest document implica l’acceptació de les: “Condicions de l'activitat” i la “Política de privacitat” i la declaració expressa per la qual s’assumeix el 

compromís de complir les obligacions que imposa la legislació específica aplicable i també els estatuts socials, els reglaments interns i els acords vàlidament adoptats pels 

òrgans de govern de l’entitat.

Autoritzo al Club Nàutic El Masnou a, en cas d'accident o incidència, a procedir amb els protocols/procediments 

establerts per a la situació concreta.

Manifesto que el meu fill/a/tutelat/da, gaudeix de plenes facultats físiques i mentals per a participar en les 

activitats programades.

Autoritzo que el meu fill/a/tutelat/da, assisteixi a l'activitat realitzada a les instal·lacions del Club Nàutic Masnou 

(edifici principal i base nàutica)  i participi  en les activitats programades

Autoritzo que la imatge del meu fill/a/tutelat/da, pugui aparèixer en fotografies i videos corresponents a 

qualsevol activitat esportiva o social organitzada pel Club Nàutic el Masnou on ell/a participi i en el mitjans de 

comunicació del Club Nàutic El Masnou

CURS / ACTIVITAT
FULL INSCRIPCIÓ

Data:SI

Manifesto la meva conformitat expressa en relació a la normativa de l'activitat.

dates: 

Nom Curs/Activitat:

Preu de l'Activitat: GRATUÏT

En aplicació de la llei 16/2009 de serveis de pagament  i aplicació  de la normativa europea 260/2012, en vigor amb data 1 de febrer de 2014 (SEPA) mitjançant la signatura 

Club Nàutic El Masnou CIF : G-08481707. Per aquesta raó sol·licitem ens 

complimentin degudament  aquest formulari amb domiciliació bancaria actual (IBAN i codi BIC/SWIFT) així com signat per la persona autoritzada.

€uros

de de 2020


