CLUB PATINATOUR
CIF: G-32.403.917

patinatour@hotmail.com - patinatour.blogspot.com
Tel.: 677 48 84 83 (19 a 21 h)
FICHA DE ALTA DO NOVO SOCIO

DATA ALTA

Nº SOCIO

NOME
APELIDOS
DNI
DATA DE NACEMENTO
ENDEREZO
NÚMERO

PISO

LOCALIDADE

LETRA

CÓDIGO POSTAL
NACIONALIDADE

PROVINCIA

Tfno. FIXO

MÓBIL 1

MÓBIL 2 *

FAX *

E-MAIL
E-MAIL 2 *

Entidad

2

0

8

Nº DE C/C CLUB PATINATOUR
NOVACAIXAGALICIA
0 Sucursal 5 2 6 8 DC
3 7 Nº Conta

3 0 4 0 0 1 5 0 1 8

Nº DE C/C DO SOCIO PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
Entidad

Sucursal

DC

Nº Conta

DATOS DO PAI/NAI/TITOR (datos obrigatorios para socios menores de idade )
NOME
APELIDOS
DNI
ENDEREZO
NÚMERO
LOCALIDADE

PISO

LETRA

CÓDIGO POSTAL
NACIONALIDADE

PROVINCIA

Tfno. FIXO

MÓBIL 1

MÓBIL 2 *

FAX *

E-MAIL
CENTRO DE ENSINO DO MENOR
* Datos opcionais

Sinatura do socio

Sinatura do pai, nai ou titor

En ___________ , a ____ de __________ de 20...

En ___________ , a ____ de _____________ de 20…

* Inscripción no Rexisto de Entidades Deportivas nº C-10392, Secretaria Xeral para o Deporte, Xunta de Galicia

(Selo do club e sinatura do presidente)

DOCUMENTACIÓN QUE O NOVO SOCIO DO CLUB PATINATOUR DEBE PRESENTAR E CLÁUSULAS QUE DEBE ACEPTAR (Ano 2012)

DOCUMENTACIÓN QUE TODOS OS NOVOS SOCIOS DEBEN PRESENTAR E ASINAR:
1.- 3 Fotos tamaño carné, 1 fotocopia DNI (fotocopia do pai,nai ou titor so o socio é menor de 14 anos en no o tivese).
2.- Impreso da federación Galega de Patinaxe, debidamente cuberta e asignado po lo deportista , ( Tamén asignado po lo pai, nai ou titor no caso de ser menor de idade), nº de
colexiado medico asinado polo medico competente(Impresos na of. do Pavillón dos Remedios e en Turini, Habana,34 para socios que correspondan os grupos A,B e C, e tamén
no Polideportivo CEIP Mestre Vide, sábados tarde ).
3.- O pai, nai ou titor debe asinar o carné de socio e a ficha de alta de inscrición, asumindo a condicións impostas polo Club Patinatour se o socio fose menor de 18 anos.
Club).
4.- Copia do banco de pagamento de cota ou copia de domiciliación bancaria.
COTAS NUVOS SOCIOS E RENOVACIONS

A- Cota para o socio menor de 18 anos (socio aspirante)
- Cota anual novo socio ata 13 inclusive: 45 €.

- Renovación anual socios ano 2012 para idades 13 anos inclusive: 40 €

- Cota anual novo socio de 14 a 18 anos: 55 €.

- Renovación anual socios ano 2012 para maiores de 14 a 18 anos inclusive: 50 €

- Redución do 50% da cota presentando certificado de discapacidade.

B- Cota para o socio maior de 18 anos (socio de número)
- Cota anual novo socio: 55 €

- Renovación anual socio ano 2012 para maiores de 18 anos: 50 €

Redución do 50% da cota presentando certificado de discapacidade.

C- Cota familiar: para 3 ou máis socios, membros dunha mesma familia, ou familias monoparentais.
- Cota anual: Será a mesma que os do grupo A e B cun -10% de desconto en cada un dos membros, agás se son socios colaboradores e
un -50% daquel membro discapacitado.

NOVOS SOCIO ANO 2012 E RENOVACIÓN DE SOCIOS
Inclúe carne de Club Patinatour para novos socios, Licenza Federación Galega de Patinaxe, acceso as instalacións e
sudadera ofical club 2012 con validez por un ano entrando en vigor o 01/01/2012 e rematando 32/12/2012
FORMA DE PAGAMENTO
* En Of. NOVAGALICA banco Nº C/C 2080 – 5268 – 37 - 3040015018 OU BEN DOMICILIACIÓN BANCARIA
-. En concepto deberase especificar os seguintes datos: P-A-( n.º de 000 , para novo socio), (nome e apelidos).
- Para os socios dos grupos A, B ou C → Ex.: P-A-124- Andrea Álvarez Amado.
- Para os socios do grupo D → Ex.: P-A-97-98-99- Darío Fernández Casas (Nome do representante da familia, que deberá asinar a autorización dos menores. )

* Impreso FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE ( 2 impresos color amarelo) e impreso CLUB PATINATOUR en - Pavillón dos Remedios -Tenda Turini C/ Avda. da
Habana,34. – Polideportivo CEIP Mestre Vide (sábados tarde).
* As cotas anuais da seguinte tempada poderá ser modificada previa aprobación da xunta directiva do club en Asemblea Ordinaria.

CLÁUSULAS
1º Todos os socios do Club Patinatour estarán federados e con seguro, todo por mediación do Club (incluído na cota anual). O seguro cubrirá en pista de patinaxe pechada
asignada pola directiva: sesións libres, adestramento ou competición.
2º Os socios colaboradores terán os mesmos dereitos que o resto de socios pero estarán excluídos do seguro, polo que o Club Patinatour queda exento de responsabilidade civil
ou danos físicos e non poderán patinar nos polideportivos que o club asigne. Esta situación pode variar se o socio o considerase oportuno, pagando a correspondente cota.
3º Todos os socios terán a opción, unha vez cada 2 meses, de invitar a persoas alleas ao Club, ás instalacións das que dispoña o Club Patinatour, podendo patinar pero

e persoa invitada.
4º O Club Patinatour poderá publicar imaxes de todos os seus socios nos medios de comunicacións que considere oportunos: carteis informativos, prensa, internet, televisión, etc.
Se o socio fose menor de idade e non se desexase a devandita divulgación de imaxes, terá que ser comunicado por escrito ao Presidente, por medio dunha solicitude asinada
polos pais ou titor ao cargo. O presidente compulsará con sinatura e selo a petición. De non realizar esta solicitude por escrito, o Club Patinatour entende que queda autorizada
a publicación.
5º Segundo a L.O 15/1999 de Protección de Datos Persoais, todos os datos que o socio facilite ao Club Patinatour gardaranse en ficheiros de tratamento automatizado que están
inscritos na Axencia Española de Protección de Datos coa finalidade de xestionar actividades e socios do club. Garántese a máxima confidencialidade dos mesmos. Infórmase
que de ser cedidos a entidades colaboradoras, federacións ou entes públicos farase seguindo as normas desta Lei. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación
ou oposición mediante escrito dirixido a: Club *Patinatour, *Avd. da Habana *nº2 - 8º dereita, 32003 Ourense.
6º O Club Patinatour queda exento de responsabilidade civil, así como dos danos físicos que os nosos asociados poidan sufrir, sempre que se realicen en saídas fóra dun recinto
pechado (polideportivo) asignado pola directiva.
7º Sempre que o Club Patinatour realice unha saída fóra dun recinto pechado, os menores deberán ir acompañados dun adulto, o cal será o responsable destes.
8º O Club Patinatour non se fará responsable do material extraviado ou furtado aos nosos socios.
9º Os socios comprométense a respectar os Estatutos do Club Patinatour, quedando estes a disposición dos socios.

DNI.................................................

Sinatura do socio

En ...................................a................de.................................de 20……

DNI.........................................................

Sinatura do pai/nai/titor

En ..................................a,................de.......................................de 20…..

* Existen follas de inscripción en Galego e Castelán, a súa disposición.

quedando o Club exento de toda responsabilidade e asumindo todas as consecuencias o socio invitador previa solicitude por escrito á directiva, indicando datos do socio e persoa

