SOL·LICITUD DE SOCI/A 2017-2018
1. La condició de soci/a del Barcelona Universitari Club (BUC) queda definit als estatus del club, i
accepta el reglament intern del Club.
2. El soci/a haurà de comunicar a coordinació qualsevol canvi que es produeixi en les dades
facilitades per tal de mantenir la seva fitxa actualitzada. També s'ha de comunicar la baixa del
club abans del dia 25 del mes de juny.
3. Referent a l'article 18.1 de la Constitució espanyola 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. Accepto com
a soci/a el consentiment de la utilització de la pròpia imatge per a promocions del club.
4. De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida
de dades l'informem dels punts següents:
•

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb
vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat del Barcelona Universitari Club

•

La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens
ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions
legalment permeses.

•

Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori
per a la prestació del servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.

•

La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

5. El soci/a podrà utilitzar la instal·lació en règim d'usuari/a, els dies d'entrenament/activitats del
BUC i en els horaris determinats que estableixi la direcció de la instal·lació i el Club.
6. L'usuari disposa del reglament i normativa de la instal·lació a recepció. És la seva
responsabilitat conèixer-la i complir-la.
7. La signatura d'aquest imprès comporta l'acceptació de la normativa del Club i de les
instal·lacións.
8. Els usuari i usuàries tenen a la seva disposició uns fulls de queixes i suggeriments a la
coordinació de la instal·lació.
9. Qualsevol petició/sol·licitud de soci/a ha de ser acceptada per la junta directiva.
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CONDICIONS DE PAGAMENT DE SOCI/A 2017-2018
1. La quota anual del soci/a és de 120€.
2. Forma de pagament:
Per realitzar el pagament de la quota anual de 120€, el club passarà dos rebuts al mes de juliol i
agost. En el cas de no tenir-ho domiciliat s'haurà de fer una transferència bancària.
•

El primer termini de la quota de soci (60€) es cobrarà el mes de juliol i el segon termini
de la quota de soci (60€) es cobrarà el mes d'agost.

•

Dades per realitzar la transferència bancària:
BSA ES87-0081-4278-7100-0111-5915 Banc Sabadell
En concepte: Nom i cognom del soci/a titular.

3. En el cas que l'entitat bancària retorni el rebut, s'haurà d'abonar la quota més les despeses de
gestió bancària de 5 euros. Si no s'abona la quota retornada, no es tornarà a passar cap altre
rebut fins que quedi saldat el deute amb el BUC.

Signatura del/la sol·licitant:

Signatura responsable del Club:

Nom i Cognom
DNI

Nom i Cognom
DNI
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