Núm. SOCI:
Data Alta:
Tipus SOCI:
Dades a omplir pel sol·licitant:
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

TELÈFON PARTIC.:

TELÈFON MÒBIL:

D.N.I.:

________-_

DATA NAIXEMENT:

__/__/____

CATSALUT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
inicials

números

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC:
NOM DEL PARE:

E-MAIL PARE:

NOM DE LA MARE:

E-MAIL MARE:

El signant sol·licita ésser admès com a soci de l'ILURO HOQUEI CLUB, d'acord amb els Estatuts i els serveis que
aquest Club presta.
Signatura del sol·licitant:

Conformitat i segell del Club:

Tipus de socis:
JUGADORS/ES:
Numeraris (>18 anys)
Aspirants (< 18 anys)
NO JUGADORS/ES:
Familiars
Simpatitzants

Data:

__/__/____

Dades de domiciliació Bancària:
BANC o ENTITAT D'ESTALVI:
Entitat:

_ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ Díg. Control: _ _ Núm. Compte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(20 dígits)

TITULAR DEL COMPTE:
Accepto que d'ara en endavant, l'ILURO HOQUEI CLUB carregui al meu compte els rebuts que es derivin en concepte
de quota de soci (del sol·licitant) del Club.
Signatura del Titular del C.C.:

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Part comuna per a tots els socis:
L’Iluro Hoquei Club disposa a Internet d’un espai web, www.ilurohc.com on informa i fa
difusió de les seves activitats esportives.
En aquesta pàgina web s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin
individualment o en grup nois i noies realitzant esmentades activitats. Donat que el dret
a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, aquest club demana consentiment als socis, pares o tutors legals dels
nois/es per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests i
aquestes siguin clarament identificables.

Tanmateix demanem l’autorització per la cessió de dades personals dels jugadors,
d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de caràcter
personal.

Part exclusiva per a socis menors d’edat:
Jo,

______________________________________________,

______________

autoritzo

que

la

imatge

fill/filla___________________________________________

pugui

amb

DNI

del

meu

aparèixer

en

fotografies corresponents a activitats educatives en el món del lleure organitzades per
l’Iluro Hoquei Club i publicades a la pàgina web o a qualsevol altre medi de
comunicació relacionat amb el club i a la cessió de dades personals del meu fill/filla en
les activitats que realitzi l’Iluro Hoquei Club. Aquesta autorització és vàlida des de el
dia de la signatura de la present fins al tancament del club.

Conformitat:
A Mataró, ____________de _____________ de 20___

Signatura del Soci major d’edat,
o del Pare, Mare o Tutor legal
en cas de socis/es menors d’edat:

