
DADES DE L'INSCRIT/A Data:

Nom: Cognoms:

D.N.I. Data naixement Sexe

H D

Adreça: Número Pis i porta Codi Postal

Població Telèfon 1 Telèfon 2

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A:

Nom: Cognoms:

D.N.I. Correu electrònic

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

CLUB NATACIÓ RUBÍ, Avda. de les Olimpíades s/n, CP 08191, RUBÍ (Barcelona)

Dades (www.agpd.es).

Permisos específics (marqui la casella corresponent en cas afirmatiu):

 Consento la publicació de la imatge del meu fill/a a Internet i altres mitjans similars per difondre les activitats de la seva entitat.

 Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat.

En el cas de persones menors de 14 anys o incapacitats, haurà d'otorgar el seu permís el pare, mare o tutor legal i incapacitat.

DADES D'INSCRIPCIÓ ACTIVITATS AQUÀTIQUES (menors d'edat)

HI HA UNA VERSIÓ AMPLIADA D'AQUESTA INFORMACIÓ A LA SEVA DISPOSICIÓ TANT A LES NOSTRES OFICINES COM A LA NOSTRA PÀGINA WEB.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos

amb vostè, el que ens permet l'ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar

publicitat o promocionar les nostres activitats. Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la

informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per que

puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem

obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens

obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber

quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar, en el cas que això sigui legalment possible, el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun

d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-lo:

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció de

Signatura del sol·licitant, pare, mare o 
representant legal
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Declaració responsable

Normativa i informació d'interès

El sol·licitant es compromet a conèixer i acatar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern del Club Natació Rubí, que pot consultar a www.cnrubi.cat.

La primera quota, la matrícula (si s'escau), i el carnet d'accés a la instal·lació (en el cas dels no socis) cal abonar-la al tramitar l'alta. Els pagaments successius
sempre es domiciliaran en una entitat bancària. 

Totes les modificacions d'activitat i/o baixes s'han de realitzar abans del dia 25 del mes anterior a la recepció del Club. 

Signatura del sol·licitant, pare, mare o 
representant legal

Referent als riscos per a la salut que té la realització d'activitats esportives desenvolupades a qualsevol entitat esportiva, i en concret al Club Natació Rubí, i 
sobre l'exoneració de responsabilitat per danys i lesions.

El sol·licitant subscriu aquest document coneixent, obtenint i sol·licitant tota la informació pertinent, acceptant lliurement i amb ple coneixement els riscos
per a la seva salut o, en el seu cas, la del seu fill/a, que té la participació a les activitats esportives que es desenvolupen al nostre Club, sota la seva única,
exclusiva i total responsabilitat, així com també les responsabilitats derivades de la seva participació a aquestes activitats.

El sol·licitant declara i fa constar que l'inscrit/a no pateix ni ha patit cap patologia mèdica i/o cardiovascular que li dificulti o li pugui impedir participar a les
activitats esportives que es desenvolupen al Club Natació Rubí. Així mateix, declara responsablement que en les 48 hores prèvies a la realització de l'activitat
no presentarà cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós (febre, tos, diarrea, dificultat respiratòria,
malestar...) i, en cas de presentar-la, no assistirà a l'activitat.

D’acord amb l’esmentat anteriorment i per mitjà del present document, a partir d’ara, el sol·licitant renuncia formal i expressament i amb caràcter
irrevocable a reclamar al Club Natació Rubí, al seu personal o a membres de la Junta Directiva, indemnitzacions de qualsevol tipus pels danys, prejudicis o
lesions, amb independència de la gravetat dels mateixos, que pugui patir i es derivin de la realització de les activitats esportives que es desenvolupen al Club
Natació Rubí.
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El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursos de natació en funció de les seves necessitats.

Llegit, comprès i acceptat:

No es retornaran els diners un cop iniciada l'activitat.

En cas de devolució de rebut per motius aliens al Club, les despeses administratives seran a càrrec del sol·licitant. Els rebuts retornats o impagats tindran un
recàrrec per la seva nova tramitació administrativa.

El Club no es fa responsable en cap cas dels objectes personals dipositats a l'interior de les guixetes o deixats en els vestidors.

Serà obligatori accedir a la instal·lació amb el carnet de cursetista o el de soci/a i mostrar-lo a petició de qualsevol treballador/a del Club. No portar-lo
comportarà no poder accedir al recinte i, per tant, no poder realitzar l’activitat. 


