
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SOCI/A 
 
Nom i cognoms: 
D.N.I / N.I.E: 
Data naixement: 
Adreça: 
Població: 
Codi Postal: 
Telèfon mòbil: 
Correu electrònic: 
Talla de samarreta: 
Preferència esportiva (pots                Caminades                Traking 
marcar-ne més d’una):                        Running                    BTT/Ciclisme 
En cas de ser menors d’edat, s’ha de fer entrega, juntament amb aquesta butlleta, de 
l’autorització dels tutors legals a formar part del Club Esportiu Tordera. 
Quota anual: 20 euros 
Modalitat de pagament: Domiciliació rebut anual bancari o de crèdit. 

 
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 
 
Banc o Caixa: 
Numero de compte (IBAN):__ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __-__ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 
Titular del compte: 
Senyors: els prego que des d’ara i fins a nova ordre carreguin al meu compte tots els rebuts que 
a nom de  _____________________________ (el teu nom) els trameti per al seu cobrament el 
Club Esportiu Tordera. 
Els sota signants d’aquest document han llegit i estan d’acord amb els estatuts generals i interns 
del Club Esportiu Tordera. 
 
Nom, cognoms i signatura: 
 
 
 
                                                                                                                 Tordera,        d                 de 20 

 
*Per tal de formalitzar la teva inscripció com a soci del Club Esportiu Tordera cal que enviïs 
aquesta butlleta per correu electrònic, degudament omplerta i signada a: 
clubesportiutordera@gmail.com. 
 
Mitjançant la firma d’aquest full, vostè ens autoritza a incorporar les seves dades personals 
facilitades en aquest document, a un fitxer creat sota la responsabilitat del CLUB ESPORTIU 
TORDERA (C.E.T.), amb la finalitat de dur a terme la seva gestió econòmica, fiscal, comptable, 
administrativa i de facturació. Així mateix, ens autoritza a enviar-li informació relativa al club 
mitjançant correu electrònic, correu postal o missatges de mòbil. En tot cas, vostè té dret a 
accedir a la informació que li concerneix recopilada al nostre fitxer, rectificar-la en cas de ser 
errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, dirigint-se per escrit a: 
clubesportiutordera@gmail.com. 
 
Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades. 


