30 €
anuals que donaran molt de joc

Fes-te soci!
Ajuda’ns a créixer
Anima’t, ajuda’ns a créixer i contribueix a la tasca social del club.
La suma de tots plegat fa gran el nostre petit club. Tots som necessaris, tots sumen.
………………….DADES DEL SOCI / SÒCIA………………………..
NOM:
COGNOMS:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA DE CONTACTE:
LOCALITAT:
CODI POSTAL:
(* ) si ens faciliteu el email, no és necessària l’adreça postal
Autoritzo al Club Handbol Pardinyes a cobrar les quotes de soci
Iban

Entitat

Oficina

Dc

Nº compte

Per a pagaments en efectiu
Hem rebut de ............................................................................ la quantitat de 30 € en
concepte de quota de soci temporada 2017-18 CH Lleida Pardinyes

Signatura titular del compte o pagament en efectiu

Data:

Observacions
•

Els ingressos obtinguts en concepte de quota anual per soci aniran destinats a la realització i participació
per part del CH Lleida Pardinyes d’activitats amb un caràcter social del tipus programes de foment de
l’handbol i l’esport en àmbits amb dificultats (econòmiques, d’integració…), suport per a casos propis amb
problemes específics, etc.

•

Per tal de simplificar la renovació anual de socis en properes temporades, tret rebre instruccions en contra
o d’una possible variació al preu de les quotes, objectius, la renovació es realitzarà de manera automàtica.

El Club Handbol Pardinyes li garanteix la possibilitat de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament de les seves dades, dirigint una comunicació per escrit a la següent direcció (C. Sant Pere Claver s/n), aportant fotocopia
del seu DNI o document equivalent i concretant la seva sol·licitud. Si el receptor de la comunicació no fos el destinatari, li demanem
ens ho comuniqui immediatament i destrueixi el missatge rebut. Qualsevol divulgació, copia, distribució o utilització no autoritzada de
la informació del missatge està prohibida per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

