
  
C/Falconera s/n. 17490 Llançà 
Telf. 622 500 666  
www.clubgarbi.com 
 

 
Full d’inscripció 
Tipus Soci  

 Individual  Parella  Famíliar  Juvenil  Jubilat 
 
DADES PERSONALS______________________________________________________________ 
Titular  
Cognoms_____________________________________________Nom_______________________  
 
Adreça_______________________________________________Població____________________ 
 
Codi postal __________            DNI____________________        Data de naixement__ / __ /_____    
 
Telèfon _________________    Mòbil __________________      
 
Correu electrònic ______________________________________________ 
 
Cònjuge  
Cognoms_____________________________________________Nom_______________________  
 
Adreça_______________________________________________Població____________________ 
 
Codi postal __________            DNI____________________        Data de naixement__ / __ /_____    
 
Telèfon _________________    Mòbil __________________      
 
Correu electrònic ______________________________________________ 
 
Fills 
1. 
Cognoms_____________________________________________Nom_______________________  
 
DNI____________________        Data de naixement__ / __ /_____ 
2. 
Cognoms_____________________________________________Nom_______________________  
 
DNI____________________        Data de naixement__ / __ /_____ 
3. 
Cognoms_____________________________________________Nom_______________________  
 
DNI____________________        Data de naixement__ / __ /_____ 
 
 
DOMILICIACIÓ BANCARIA__________________________________________________________ 
Rebuts:  

 Anual  Semestral  Trimestral  Mensual  Altres :  

Entitat _ _ _ _ Oficina _ _ _ _ DC _ _ Número de compte  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Nom I  Cognoms :     _______________________________________________________________ 
 
Nom Entitat         :     _______________________________________________________________ 
    
Autoritzo a PÀDEL LLANÇÀ SL a que carreguin la quota corresponent a l’abonament social anual o de 
temporada i les quotes de l’escola  aplicables.                                                                                                                           
       (signatura) 
 
 
 
 
 
 



  

Avis Legal 
Protecció de les 
dades____________________________________________________________________________ 
En compliment del que regula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció e dades de caràcter 
personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de Pàdel Llançà SL. Totes 
les dades de caràcter personal obtingudes passen a integrar un fitxer automatitzat titularitat de Pàdel Llançà SL, 
i són tractades sota la nostra responsabilitat d’acord amb les exigències legals, prenent les mesures de 
seguretat que garanteixen la confidencialitat de les dades. A aquests efectes, Pàdel Llançà SL adoptarà les 
mesures necessàries per tal d’evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzats d’aquestes dades. 
 
Protecció de les dades_i 
d’imatges_________________________________________________________________ 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Pàdel Llançà 
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin el seus fill i filles on 
aquestes siguin clarament identificables. 
 
Autoritzem que la meva imatge i la imatge del fill/fills pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
organitzades pel Club Garbí i publicades a la plana web, facebook o butlletins del club. 
 
Signatura pare o mare 
 

 

 

                                                           

.....................................de........................... de ............... 

 

La renovació de soci es farà automàticament cada an y a 1 de Juny, en cas de no 
estar interessats s’haurà de comunicar amb un mes d ’antelació a Pàdel Llançà 
SL i signar la petició de baixa.  
 
Filosofia 
_______________________________________________________________________________________________ 
Es consideren com Activitats tots els actes organitzats per pàdel Llançà SL- Club Garbí. Tots els Participants 
han d’arribar puntualment a les hores indicades a les activitats, comunicant al responsable de l’activitat, amb la 
màxima antelació possible, els retards o faltes d’assistència. S’assistirà a les activitats degudament equipats per 
a la pràctica esportiva. Tots els participants respectaran en tot moment l’autoritat del responsable de l’activitat, 
acatant i respectant el reglament vigent. En aquest sentit s’ha de considerar que una mala actuació personal pot 
danyar la imatge del Club. 
 
Per poder participar a les Activitats organitzades pel Club Garbí s’haurà de:  
1.Estar inscrit com a soci individual o familiar. Es podrà participar a l’escola de Tennis amb el pagament d’una 
matrícula.  
2.Haver signat i retornat el document d’inscripció.  
3.Haver acceptat la normativa interna de Pàdel Llançà – Club Garbí.  
4.Estar al corrent de pagament.  
En cas de devolució de rebuts bancaris, el titular s’haurà de fer càrrec de totes les despeses generades i fer 
efectiu el pagament.  
5.Els Participants de les activitats han de tenir cura del material esportiu del Club, així com les instal·lacions on 
es realitzen les diferents activitats. 
Els menors de 15 anys que siguin socis a nivell familiar cal que vagin acompanyats d’un soci adult per accedir al 
club Garbí. 
 No es permet accés als menors no acompanyats.                                 Cal respectar l’hor ari i normes de la 
piscina.  
 
**Les modificacions i actualitzacions de la normativa interna s’informaran a la pàgina web: www.clubgarbi.com 


