FULL INSCRIPCIÓ
CURS NATACIÓ INFANTIL 2021-2022
SOCI /A

NO SOCI

Inscrit Curs anterior

DADES ALUMNE:
Cognoms:
Data de naixement:

Nom:
NIF:

DADES PARE / MARE O TUTOR:
Cognoms:
Telèfon:

Nom:
Correu-e:

DADES BANCÀRIES (En cas de NO Socis)
Banc/Caixa ...........................................................................................................................................
Núm. de Compte / IBAN: ES ....... ...................................................................................................
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 present signatura autoritza els
pagaments de les factures emeses en aquest concepte per 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 .

SOL·LICITUD
La quota mensual serà de: Preus 2021, subjectes a canvis al 2022
Natació Infantil (de 2 a 3 anys) – Dilluns i Dimecres de 17:30 a 18:20h
1 dia/set: Soci 25 € / mes - NO Soci 40 € / mes
2 dies/set: Soci 35 € / mes - NO Soci 50 € /mes

Dilluns
Dimecres

Natació Infantil (de 4 a 6 anys) – Dimarts Dijous i Divendres de 17:30 a 18:20h
1 dia/set: Soci 25 € / mes - NO Soci 40 € / mes
2 dies/set: Soci 35 € / mes - NO Soci 50 € /mes
3 dies/set: Soci 45 € / mes - NO Soci 60 € /mes

Dimarts
Dijous
Divendres

Natació Infantil (de 7 a 10 anys) – Dimarts Dimecres i Dijous de 18:30 a 19:20h
1 dia/set: Soci 25 € / mes - NO Soci 40 € / mes
2 dies/set: Soci 35 € / mes - NO Soci 50 € /mes
3 dies/set: Soci 45 € / mes - NO Soci 60 € /mes

Dimarts
Dimecres
Dijous

Natació Nadons – Dimecres de 16:45h a 17:20h – Soci 35 € / mes - NO Soci 50 € /mes
La signatura en aquest document implica l’acceptació de la: “NORMATIVA CURS NATACIÓ INFANTIL” i la “Política de privacitat” especificades a
l’anvers d’aquest document 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.

Accepto rebre notificacions i informacions del Club Nàutic El Masnou

Nom i Signatura

El Masnou a,

Criteri Adjudicació Places:
1. Socis/sòcies
2. Inscrits curs anterior
3. Nous usuaris

de

de 201

Si falta documentació no es tramitarà la inscripció ni reserva de plaça.

Documentació addicional:
•
Còpia DNI i targeta sanitària
•
Full responsabilitat Covid-19
•
Cartilla Vacunació

L’informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat de CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per a la gestió del fitxer de socis. Pot exercir 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:
Club Nàutic El Masnou, Passeig Marítim, s/n 08320 EL MASNOU

FULL INSCRIPCIÓ
CURS NATACIÓ INFANTIL 2021-2022

NORMATIVA CURS NATACIÓ INFANTIL:

•
•
•
•
•

Obligatori l’ús de casquet de bany, ulleres de natació, sabatilles de bany, tovallola i banyador.
Els familiars acompanyants que no són socis NO poden quedar-se dins el recinte del Club
Els familiars NO poden estar presents mentre es realitza l’activitat a fi i efecte de garantir el millor servei als
seus fills i filles, i facilitar el treball dels monitors i monitores.
NO es deixarà sortir cap alumne sol, sense una autorització firmada pels pares o informant en tot moment als
monitors per escrit de la persona responsable de la recollida del nen/a
El Club Nàutic El Masnou NO es fa responsable de cap objecte de valor que els alumnes portin al curs.

El curs de Natació 2021-2022 es regirà en tot moment d’acord amb la normativa i legislació vigent que determinin les
autoritats competents en relació als criteris de salut (calendari i nombre de participants). En cas de canvis, es tindrà en
compte l’ordre d’inscripció.
Els diners del curs només es retornaran en cas de malaltia o causa major ambdues justificades. La No assistència, no es
compensarà amb cap descompte i tampoc dona dret a recuperació fora dels dies i horaris de la seva inscripció.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Amb aquest document, volem informar-te de quins són els motius pels quals recollim les teves dades personals, què fem amb ells, quins són els teus
drets i de quina manera pots exercir-los. Si de veritat t'interessa el destí de les teves dades, et recomanem que perdis un parell de minuts en llegir-lo.
Qui és el responsable de les teves dades?
Identitat: Club Nàutic el Masnou (des d'ara, El Club)
Direcció: Carrer Passeig Marítim, s / n (CP. 08320) Masnou (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 555 06 05 Correu electrònic: administracio@nauticmasnou.com
Contacte DPD: http://nauticmasnou.com/contacte/
Amb quina finalitat recollim les teves dades personals?
La finalitat principal és la d'informar els socis sobre esdeveniments de club, notícies destacades o de poder respondre a les qüestions que ens
planteges sobre els serveis de Club Nàutic així com oferir servei d'assessorament al soci i usuari.
Aquesta informació la mantindrem emmagatzemada mentre no demanis la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
Les bases legals per al tractament de les teves dades són les següents:
Execució del contracte de subscripció per fer-te arribar informació que sigui del teu interès a través dels nostres canals de comunicació.
Obtenció del teu consentiment per respondre a les qüestions que ens planteges a través dels nostres formularis de contacte i de comentaris.
Recorda que no estàs obligat a donar-nos el teu consentiment per al tractament de les teves dades, però de no fer-ho, Club Nàutic el Masnou no
podrà fer-te arribar informació que sigui del teu interès a través dels nostres canals de comunicació.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades de caràcter personal?
Per poder oferir-te els nostres serveis amb una millor qualitat i complir les nostres obligacions fiscals, et fem saber que les dades que tu ens facilitis
poden ser cedides a:
Google LLC, encarregat de la recollida d'analítiques d'aquest web i subjecte a l'acord EU-US Privacy Shield.
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?
El fet que ens hagis cedit les teves dades i ens hagis donat el consentiment per a tractar-los, no t'esclavitza a nosaltres. Hi ha una sèrie de drets que
pots exercir en qualsevol moment, els quals són:
Drets a sol·licitar l'accés a les dades de caràcter personal.
Dret a sol·licitar la rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se a el tractament.
Per exercir els teus drets, pots omplir formulari que trobaràs en el següent enllaç.
També et vam informar, que si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que
això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Així mateix, t'informem que pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no tinguis la
satisfacció en l'exercici dels teus drets.
La Política de Privacitat va ser actualitzada per darrera vegada l'11 de juliol de 2018.
Club Nàutic el Masnou
(+34) 93 555 06 05 , administracio@nauticmasnou.com

L’informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat de CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per a la gestió del fitxer de socis. Pot exercir 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:
Club Nàutic El Masnou, Passeig Marítim, s/n 08320 EL MASNOU

