CLUB MARITIM CUBELLES

DOCUMENT SOL·LICITUD INGRÈS D’ABONAT/SOCI
o
ACTUALITZACIÓ DE DADES D’ABONAT/SOCI
Amb compliment del capítol segon article 6è dels Estatuts de l’Entitat Esportiva Club Marítim
Cubelles, el quals declaro conèixer, sol·licito el ingrés com abonat/soci al Club Marítim Cubelles o
l’actualització de dades de abonat/soci, restant a la espera de l’acceptació de la
sol·licitud/actualització per part de la Junta Directiva.
•

Dades del sol·licitant:

Data de la sol·licitud d’ingrés o actualització de dades d’abonat/soci:
Nom:

1r Cognom:

2n Cognom:

Domicili:

Codi postal:

Població/Província:

D.N.I.:

Data de naixement:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

e-mail:

Telèfon mòbil:
e-mail:

Compte corrent (IBAN + 20 dígits):
Titular del compte corrent:

•

Dades a complimentar pel Club Marítim Cubelles:

Classe d’abonat/soci

Modalitat

Passeig Marítim, s/n Platja Llarga 08880-Cubelles(Barcelona)
Telf. 938-950-128 correu-e_cmcubelles@cmcubelles.org web_http://www.cmcubelles.org

Tipus

CLUB MARITIM CUBELLES

•

En el cas que procedeixi en funció de la Classe de abonat/soci, complimentar el següent:

ABONAT/SOCI PARELLA
Nom:

1r Cognom:

2n Cognom:

D.N.I.:

Data de naixement:

ABONAT/SOCI INFANTIL - ABONAT/SOCI JUNIOR - ABONAT/SOCI SENIOR
PARELLA D’ABONAT/SOCI JUNIOR - PARELLA D’ABONAT/SOCI SENIOR
Nom:

1r Cognom:

2n Cognom:

D.N.I.:

Data de naixement:

ABONAT/SOCI INFANTIL - ABONAT/SOCI JUNIOR - ABONAT/SOCI SENIOR
PARELLA D’ABONAT/SOCI JUNIOR - PARELLA D’ABONAT/SOCI SENIOR
Nom:

1r Cognom:

2n Cognom:

D.N.I.:

Data de naixement:

ABONAT/SOCI INFANTIL - ABONAT/SOCI JUNIOR - ABONAT/SOCI SENIOR
PARELLA D’ABONAT/SOCI JUNIOR - PARELLA D’ABONAT/SOCI SENIOR
Nom:

1r Cognom:

2n Cognom:

D.N.I.:

Data de naixement:

ABONAT/SOCI INFANTIL - ABONAT/SOCI JUNIOR - ABONAT/SOCI SENIOR
PARELLA D’ABONAT/SOCI JUNIOR - PARELLA D’ABONAT/SOCI SENIOR
Nom:

1r Cognom:

D.N.I.:

Data de naixement:

•

Desitjo sol·licitar taquilles:

SI

2n Cognom:

NO

TAQUILLES VESTUARI HOMES

TAQUILLES VESTUARI DONES

Quantitat :

Quantitat :

Dades a complimentar pel CMC
Nº assignat:

Dades a complimentar pel CMC
Nº assignat:

Passeig Marítim, s/n Platja Llarga 08880-Cubelles(Barcelona)
Telf. 938-950-128 correu-e_cmcubelles@cmcubelles.org web_http://www.cmcubelles.org

CLUB MARITIM CUBELLES

•

Desitjo sol·licitar varada de embarcacions:

SI

NO

VARADA VELA LLIT PATÍ DE VELA
Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

VARADA VELA SORRA (0 - 6 metres)
TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Nº de casc :

Nom :

TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de vela :

VARADA VELA SORRA (6 -10 metres)
TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Nº de casc :

Nom :

TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de vela :

VARADA SORRA (TDV - KAYAK - CANOA)
TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de casc :

Nom :

TIPUS d’ EMBARCACIÓ :
Nº de casc :

Nom :

VARADA OPTIMIST
Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Nº de vela :

Nº de casc :

Nom :

Observacions:

Passeig Marítim, s/n Platja Llarga 08880-Cubelles(Barcelona)
Telf. 938-950-128 correu-e_cmcubelles@cmcubelles.org web_http://www.cmcubelles.org

CLUB MARITIM CUBELLES

Al signar el present document reconec haver llegit i entès les condiciones de Varada de
Embarcacions que consisteix en:
•

La Varada de les Embarcacions al tros de platja que el Club te en concessió, només facilita
per proximitat la acció de posar la embarcació a l’aigua pel seu us, així com la acció de
posar-la en sec finalitzat el seu us.

•

La platja on es fa la varada de les embarcacions tot i estar en concessió, es d’accés i us
públic, i sense vigilància.

•

La Varada no es un servei de custodia de les embarcacions

Com a conseqüència de l’esmenta’t en els punts anteriors, el Club Marítim Cubelles no es fa
responsable dels danys fortuïts i/o intencionats que puguin patir les embarcacions en varada.
******************************************************************************************************
Un cop acceptada la sol·licitud de abonat/soci ó la actualització de dades de abonat/soci, el Club
Marítim Cubelles retornarà una fotocopia al sol·licitant.
IMPORTANT:
Es obligació del soci comunicar al Club qualsevol canvi que es pugui produir en el futur
del contingut d’aquest document, per a que es pugui actualitzar novament i tornar a signar
per les dues parts.

Signatura sol·licitant

Acceptació sol·licitud
ó actualització.
Vist i plau President

Acceptació sol·licitud
ó actualització.
Vist i plau Secretari

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que
les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer, el titular del qual i responsable és el Club Marítim Cubelles.
Consent l’ús de les seves dades amb la finalitat d’inscripció i informació relacionada amb l’activitat o servei pel qual les està facilitant.
També consent l’enviament d’informació comercial del Club i d’entitats relacionades (Federacions, altres clubs i entitats esportives,
proveïdors etc) . Si no desitja informació comercial, marqui la casella:
No desitjo informació comercial
Les dades podran ser cedides a la Federació Catalana de Vela i a la ADIPAV per a la realització de les obligacions emanades de la
legislació esportiva vigent.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets
LOPD" i dirigida al Club Marítim Cubelles, Passeig Marítim s/n Platja Llarga 08880-Cubelles (Barcelona) o bé per e-mail a:
cmcubelles@cmcubelles.org

Passeig Marítim, s/n Platja Llarga 08880-Cubelles(Barcelona)
Telf. 938-950-128 correu-e_cmcubelles@cmcubelles.org web_http://www.cmcubelles.org

