FITXA SOCI CLUB NATACIÓ TÀRRACO

www.cntarraco.cat

COGNOMS:
NOM:

DNI:

TELÈFON MÒBIL:

TELÈFON FIX:

DOMICILI:

CP:

LOCALITAT:

PROVINCIA:

E-MAIL:
DATA NAIXEMENT:

LLOC DE NAIXEMENT:

DADES BANCÀRIES:
ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

AVIS LEGAL. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L’informem que les seves dades personals facilitades en
aquesta sol·licitud, i totes aquelles què es generin a partir del moment que vostè es doni d’alta com a soci/a del Club, inclòs les dades de salut, seran incorporades en un fitxer creat sota la
responsabilitat del Club Natació Tàrraco, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el club, portar a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació, enviar-li informació
comercial sobre els nostres productes i serveis mitjançant el correu electrònic postal o fax. Aquesta autorització té validesa fins la revocació per part del titular de les seves dades.

SI

NO

Taquilla núm.

El sotasignant accepta les condicions i normes del club.
1.
2.

Per higiene, civisme i manteniment, ÉS OBLIGATORI UTILITZAR TOVALLOLA en tots els bancs i aparells.
Es recomana deixar les BOSSES I MOTXILLES en el lloc designat. No ens fem responsables de la pèrdua o
sostracció d’objectes personals a l’interior de les instal·lacions, en els vestuaris, gimnàs i SPA, per la qual cosa,
qualsevol objecte de valor, que desitji podrà ser guardat als compartiments a tal efecte que hi ha a recepció.
3. Per poder fer ús de les instal·lacions haurà d’utilitzar la vestimenta apropiada i calçat esportiu o apropiat.
4. Per la seva pròpia seguretat, estan prohibits els envasos de vidre o sense tapa, així com qualsevol tipus
d’aliment al recinte interior de la piscina i gimnàs.
5. Després de l’ús de qualsevol aparell del gimnàs, l’usuari haurà de deixar-lo net i sec; per això és obligatori l’ús
de la tovallola individual.
6. És prohibit fer ús indegut de l’equipament esportiu del club que motivi el seu deteriorament o el malbaratament
dels recursos energètics o d’aigua.
7. A la zona del gimnàs destinada a les peses, l’usuari haurà de retornar el material emprat al seu lloc i ordenarlo.
8. Els instructors, monitors, socorristes i responsables d’àrea queden facultats per amonestar als usuaris que
realitzin conductes no apropiades o quan no compleixin la normativa que s’indica en aquest reglament i les
que hi siguin d’aplicació.
9. La gerència del Club es reserva el dret de canviar monitors, classes dirigides o altres activitats, quan per
causes de força major es cregui convenient.
10. Està prohibit fumar a l’interior dels espais tancats de les instal·lacions del Club.
11. Queda prohibit fer corredisses a l’interior dels edificis de les instal·lacions del club així comla participació en
jocs agressius.

DATA

CONFORME Sr/a. SOCI/A

CLUB NATACIÓ TÀRRACO Ps. Torroja, 86 - 43007 Tarragona

www.cntarraco.cat – ntarraco@tinet.org

977 232 084
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Internet
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Propaganda

Mitjans de comunicació

Altres ________________________

