ESPORTISTA DEL C.N.SWIMFASTER SALT 2020/2021
Nom:
Cognoms:
Data de Naixement:
Adreça:
Població:

NIF:
telefon:
Email:

Modalitat Esportiva Natació: (senyala amb una X):
Perfeccionament: Nivell 2
Triatló:
Competició nen@s:
Natació Artística:
Competició Masters:
Federat? SI…... No…...

Quotes:
1 dia a la setmana = 25 euros/mes
2 dies a la setmana= 30 euros/mes
3 dies a la setmana= 40 euros/mes
4 dies a la setmana= 50 euros/mes
5 dies a la setmana= 50 euros/mes

Tria el teu dia i horari d'entrenament:

Dia/Dies:
Hora:
Quota mensual:
Sóc Apte per fer Esport:
SI
NO
Tens alguna malaltia, lesió muscular i/o patologia?
Quina?
Accepto el Decàleg del Club: SI NO
Número de Compte Bancari:
ES
Decàleg Club:
1- Es obligatori tenir la llicència federativa en vigor cada temporada, de la modalitat esportiva
que es realitzi la competició (si es realitza competició amb el Club).
2- Una vegada firmada la llicència esportiva de la temporada, l'esportista es compromet a anar
amb la equipació del Club a tots els esdeveniments esportius que participi federats o no
federats. I si puja al pòdium a recollir un Trofeu anirà uniformat. Si no fos així, el Club podrà
pendre mesures corresponents.
3- Les fotos que es facin en qualsevol estrenament del Club, els drets d'imatge seran del
del mateix Club i les podrà utilitzar segons convingui (web, reds socials, wassap…).
4- NO es poden publicar les sessions d'entrenament realitzades al Club a cap xarxa social.
5- La quota es cobrarà trimestralment: Octubre, Gener i Abril (aprox. el dia 5 de cada mes).
6- Si quelcom es vol donar de BAIXA del Club i dels entrenaments haurà d'avisar per email 15
dies abans de finalitzar el mes, de manera formal (obligatòriament per donar-se de baixa).
7- El Club no es responsabilitza de les lesions produïdes fora dels entrenaments presencials.
8- Les dades personals d'aquesta fitxa s'introduiran en una base de dades del Club, i aquest
les utilitzarà per donar informació del club: promocions, esdeveniments, entrenaments…
9- L'entrenament de Natació Artística de dues hores al wellness es cobrarà com a 2 dies.
10- Si NO es pot assisitir a un entrenament, aquest NO es podrà recuperar un altre dia.
Pare/Mare/Tutor/a
(en cas que l'esportista sigui menor)

Esportista

Sergi Aznar
Director Tècnic C.N.SWF Salt

