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                                                                Foto  

                      ANDORRA CLUB GEL                   

                           Club Oficial al Palau de Gel  

                       Inscripció Temporada 2019/2020 

 

Soci/Sòcia: 

Soci/a patinador ☐         Soci/a no patinador ☐ 

Data d’alta al Club: __/__/__           Data inici de prova __/__/__        Data final de prova __/__/__ 

Nom:    Cognoms:       

Data i lloc de naixement                                            Nacionalitat:                                

Núm DNI/ de passaport  

Adreça:          

Telèfon: 

 

Representants legals (pels menors d’edat) : 

Nom i cognoms del pare :       Telèfon:  

Nom i cognoms de la mare :      Telèfon:  

e-mail pare: 

e-mail mare:  

Assegurança i Dades mèdiques del soci/sòcia patinador/a: 

Assegurança extraescolar (adjuntar) : Asseguradora :    Núm. Pòlissa: 

Certificat mèdic esportiu (adjuntar): Metge:  

Núm de la CASS:  

En cas d’al·lèrgia a algun medicament o a algun aliment que vulguin notificar-ho i adjuntar un 

certificat mèdic: 

…………………………………………………………………………………….......................................................... 

OBSERVACIONS : ( tractaments, particularitats, problemes personals etc.) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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GRUPS :  

Nacionals  ☐  Grup A  ☐  Grup B  ☐  Grup C  ☐  Grup Glaçó  ☐  Grup Iniciació 2 dies ☐   

Grup Iniciació 4dies ☐ Grup Adults ☐ Adults pares patinadors ☐   

FORMA DE PAGAMENT     Mensual ☐   Bimensual ☐    Trimestral ☐   Anual ☐ 

DADES BANCARIES :  

Titular del compte: 

Banc : 

Núm compte IBAN :  

 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ: 

Si les dades bancàries són les mateixes que la temporada anterior, marqueu una creu a 

continuació: 

 ☐ i ompliu només l’ordre de pagament següent: 

 

    ORDRE DE PAGAMENT: 

Per la present, autoritzo que els rebuts emesos per  l’Andorra Club Gel  lliurats a nom de (nom i 

cognoms del pare, mare o titular del compte IBAN): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

siguin debitats en el meu compte, sense previ avís. Aquesta autorització estarà en vigor fins que 

no sigui revocada per escrit. 

Signatura: 

 

Acceptació i Autoritzacions: 

En, na.............................................................................actuant en nom propi, pare, mare o tutor del 

patinador...................................................................... 

- ☐ accepto el Reglament Intern i el Reglament de Convivència. 

- ☐ autoritzo     ☐ no autoritzo a l’Andorra Club Gel a publicar fotografies on aparegui el meu 

fill/filla en la pàgina web i les comunicacions de l’A.C.G, per qualsevol canal, per informar sobre 

l’activitat del Club i fer-ne la promoció. 

- ☐ autoritzo     ☐ no autoritzo que el meu fill/a  pugui sortir acompanya/t/da de l’entrenador/a 

de les instal·lacions esportives per a eventuals sortides i activitats organitzades pel Club. 

Signatura: 
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PROTECCIÓ DE DADES: 

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades 

personals, les dades facilitades passaran a formar part del fitxer responsabilitat de l’Andorra Club 

Gel (A.C.G), registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, per gestionar els serveis que 

presta l’A.C.G. d’acord amb les seves finalitats associatives. 

També autoritzo a l’Andorra Club Gel a: 

☐ Enviar-me comunicacions, per qualsevol mitjà, per informar sobre les activitats de l’A.C.G. 

El/s que sota signa/en haurà/an de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades 

facilitades i comunicar qualsevol modificació de les mateixes, quedant l’A.C.G exempta de 

qualsevol responsabilitat al respecte. 

Les dades no seran en cap cas cedides a tercers. L’A.C.G guardarà les dades de caràcter personal, i 

adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no 

autoritzats, tot d’acord amb el que estableix la legislació aplicable. 

Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i oblit de les dades s’ha de trametre la 

petició a l’adreça electrònica secretaria@andorraclubgel.org amb indicació del nom i cognoms de 

la persona que ho sol·licita, adjuntant una fotocòpia del document nacional d’identitat o 

passaport i fent menció del contingut concret del dret exercici. 

Signatura: 
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