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FITXA INSCRIPCIÓ SOCI 2021

ordino

centre esportiu

Nº Soci ________
Nº Cens: ________
Data Alta _______
Socis Afegits ______
Soci Principal _____
Documentació necessària: Foto

-f-------------------

..______________ Data naixença: _______
Adreça: ____________________________

Parròquia: _________E-Mail: _____________
Tel. Particular: __________Tel. Mòbil: _________
Nacionalitat: ____________ Passaport: _________
QUOTA CEO / QUOTA CEO AMB APARCAMENT
Quota:
Quota migdia:
QUOTA CEO / QUOTA CEO AMB APARCAMENT
Període:
MENSUAL
CENSAT ORDINO -5%:
SI
NO
Categoria:
ADULT /JUNIOR/ FAMÍLIA - FILL/ JUBILAT/ ESTUDIANT
Banc: ____________ FAMÍLIA NOMBROSA NÚM. ---Nº IBAN: AD__
CONDICIONS GENERALS:

- Totes les baixes s'han de comunicar amb un termini mínim d'una setmana abans de la
finalització del període contractat, en cas contrari s'abonarà el període complet.
- Sols s'accepten baixes comunicades personalment o per correu electrònic, no telefònicament.
- La primera quota i el FONS PERDUT es paguen en efectiu o tarja bancària en el mateix moment
de l'alta.
- Les quotes de soci es giren per domiciliació bancària i s'entenen sempre pel període per
avançat.
- El canvi de contractació de quotes es pot realitzar entre un mes i una setmana abans de la
facturació del període següent.
- Es cobrarà la diferència de matrícula si el canvi de la quota migdia a la quota de tot el dia
s'efectua en un període inferior a 1 any.
- L'aparcament es paga amb la primera quota i tindrà una durada d'un any. No s'abonarà en cas
de baixa anticipada.

-

- Podeu consultar el reglament d'ús de les instal·lacions del CEO al web www.ceo.ad o a recepció

D

Em dono per assabentat del reglament del CEO.
Certifico que el meu estat de salut és apte per a la pràctica esportiva.

□

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que
les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer informatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al
Centre Esportiu d'Ordino, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió respecte les seves dades personals mitjançant comunicació
escrita diriaida al Centre Esoortiu d'Ordino al correu electrònic "centreesoortiu@ordino.ad"

BAIXA SOCI FETA PER :
Data Baixa

Motiu

