Asociación de Padres y Amigos de Nadadores
(Club Marina Ferrol)
CIF: G-15250244
Piscina de Batallones, Prolongación Españoleto, s/n; 15403 Ferrol
Apartado de Correos, 600
Web: www.clubmarinaferrol.org

Teléfono/Fax: 981355076

Correo: info@clubmarinaferrol.org

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
Nº de Socio

Datos do Socio:
Primer Apelido

Tipo (numérico/protector)

Data de alta

(Pai, Nai, Tutor,…)
Segundo Apelido

Data de Baixa

Nome

NIF

Correo Electrónico (enmayúsculas)

Teléfono fixo

Mobil 1

Enderezo/dirección

Código Postal

Poboación

Outro familiar (en caso de emergencia)

Parentesco

Teléfono/Mobil

Outros membros

Parentesco

Teléfono/Mobil

Datos Deportista 1
Foto

Primer Apelido

Segundo Apelido

NIF

Data Nacemento

Mobil/correo electrónico

Observacións

Nome
Parentesco co socio

Grupo
Horario
Monitor

Datos Deportista 2
Foto

Primer Apelido

Segundo Apelido

NIF

Data Nacemento

Mobil/Correo Electronico

Observacións

Nome
Parentesco co socio

Grupo
Horario
Monitor

Datos Deportista 3
Foto

Primer Apelido

Segundo Apelido

NIF

Data Nacemento

Mobil/Correo Electronico

Observacións

Nome
Parentesco co socio

Grupo
Horario
Monitor

------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Bancarios
Sr. Director do Banco ou Caixa ____________________ Suc Número __________
D. __________________________________________ titular da Conta / libreta cos
dixitos:
Conta IBAN
Autorizo o cobro do recibo mensual da Asociación de Padres y Amigos de Nadadores (Club
Marina Ferrol).
Sinatura do Socio/a
Selo e Sinatura do Club

En Ferrol, a ____ de ___________________ de 20___.
Sr. PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADADORES (Club Marina Ferrol)

En cumplimento do disposto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal, seus datos serán tratados de forma confidencial e incorporados
nun ficheiro automatizado titularidade da ASOCIACIÓN, creado exclusivamente co fin de poder xestionar as actividades do Club. Vostede pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación ou cancelación, enviando unha comunicación o enderezo sinalado na cabeceira do impreso.

Asociación de Padres y Amigos de Nadadores
(Club Marina Ferrol)
CIF: G-15250244
Piscina de Batallones, Prolongación Españoleto, s/n; 15403 Ferrol
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AUTORIZACION PARA A PUBLICACION DE IMAXES DOS NADADORES POLA ASOCIACION DE
PAIS E AMIGOS DE NADADORES

Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro dos medios de comunicación ao alcance da Asociación e a posibilidade de
que nestes poidan aparecer imaxes de vosos fillos durante a realización das actividades propias da asociación.
E dado que o dereito á propia imaxe esta recollido no artigo 18. da constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de
maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de Decembro,
sobre a protección de datos de carácter persoal, e a Lei Orgánica 1/1996 de protección xurídica do menor e a última
Instrución 2/2006 sobre o Fiscal e a protección do dereito ao honor, intimidade e propia imaxe dos menores.
A dirección desta Asociación pide o consentimento aos pais, nais ou tutores legais para poder publicar as imaxes nas
cales aparezan individualmente ou en grupo que con carácter público sen ánimo de lucro póidanse realizar aos nenos
e nenas, nas diferentes secuencias e actividades realizadas nas instalacións da Asociación, e fóra da mesma en
actividades
organizadas
pola
Asociación.

Don/dona ____________________________________________________con N.I.F. ______________
como pai/nai ou tutor legal do neno/a____________________________________________________ de
nivel ________________
AUTORIZO
NON AUTORIZO
A un uso público sen ánimo de lucro das imaxes realizadas en actividades propias e organizadas pola
asociación e publicadas en:
A pagina web da asociación
Filmaciones destinadas a difusión deportiva non comercial
Fotografías para revistas ou publicacións de ámbito deportivo e educativo
NORMAS XERAIS DE PERTENENCIA ÁS ESCOLAS DO CLUB:
A Asociación de Padres y Amigos de Nadadores, é unha entidade sen animo de lucro onde a finalidade é o fomento da
natación en términos deportivos competitivos dentro da disciplina do CLUB MARINA FERROL. Para poder levar a cabo
esta finalidade, creáronse las Escolas de Natación e waterpolo, co obxecto de ter unha canteira de futuros
deportistas, por todo iso estas teñen que ser unha actividade viva e continúa. As normas que rexen nas escolas son
as determinadas a continuación:
1. Todo neno/a que se de alta nas escolas está obrigado a pagar unha cota durante toda a súa permanencia nas
mesmas. Si se dese de baixa perdería o dereito ao seu permanencia nas escolas para a actual e próxima tempada, ou
tería que pagar os atrasos correspondentes aos meses dados de baixa, sempre que estes non excediesen de doce
meses. As escolas terán actividade durante todo o ano excepto o mes de agosto que se abonará a cota de socio como
reserva de matrícula para a próxima tempada.
2. Os nadadores das escolas soamente poderán permanecer nas mesmas ata a idade de 12 anos, unha vez
cumpridos, se non pasasen aos distintos grupos de equipos de competición, ou pasasen a natación de adultos sempre
que houbese cupo no grupo e así o desexen, ou causasen baixa no club.
3. Para pasar aos equipos, tanto de Natación como Waterpolo, o nadador terá que solicitalo á Xunta
Directiva, se é menor de idade terá que ser autorizado polos pais ou tutores, unha vez feita a solicitude a
Xunta Directiva tomará a decisión de acordo cos informes técnicos dos Adestradores e Director Técnico.

Enteirado e asina o pai, nai ou tutor:

En _____________ a _____ de ___________________ de 20__

En cumplimento do disposto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal, seus datos serán tratados de forma confidencial e incorporados
nun ficheiro automatizado titularidade da ASOCIACIÓN, creado exclusivamente co fin de poder xestionar as actividades do Club. Vostede pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación ou cancelación, enviando unha comunicación o enderezo sinalado na cabeceira do impreso.

