club karate cantero
c/ pau casals 67 bx. Navàs
Dades Personals

Activitat:

Foto

Nom i Cognoms
Adreça
Localitat
Telèfon

FOTO

E-mail
Data Naixement
DNI
Nº Catsalut
Nº de Soci / Llicència Fed.

Normes del Club
1.La quota es farà efectiva entre els primers cinc dies de cada mes, ja sigui en efectiu o mitjançant
rebut bancari.
2.En cas de devolució bancaria el soci s’haurà de fer càrrec de les despeses de devolució i
comissions
3.La devolució o no pagament de dues quotes suposarà la baixa del Club. En cas de voler tornar a
matricular-se s’hauran de fer efectives les quotes pendents i la matrícula nova.
4.El curs comença al setembre i no es tancara per vacances d’estiu. Hi hauran 12 quotes, en cas
de donar-sse de baixa s’haurà d’abonar la quota de matrícula íntegra (sense descomptes).
5.La baixa del Club s’haurà de comunicar 3 setmanes abans de la finalització del mes, en cas
contrari es farà efectiva la quota del mes següent.

Dades Bancaries
‣

Nº Compte Corrent

‣

Titular del Compte

‣

DNI Titular del Compte

SIGNO I ACCEPTO LES CONDICIONS DE LA MATRICULA :

CLUB KARATE CANTERO
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a

El centre disposa a Internet d’un espai on informa i fa difusió de les seves activitats esportives.
En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan
les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el president d’aquest club demana
el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin
clarament identificables.

Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne/a ____________________________________________________________
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a ____________________________
____________________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a ____________________________

AUTORITZO:

SI

NO

(Feu una creu a l’opció escollida)

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats pròpies del CLUB KARATE CANTERO i
publicades en:
– pàgines web,
– filmacions destinades a difusió pública no comercial,
– fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu / esportiu.

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a

_____________________ , ____ d __________________ de 201

CLUB KARATE CANTERO

CARRER PAU CASALS, 67 - 08670 NAVÀS (BARCELONA)

CIF: G65117772

clubkaratecantero@hotmail.com

