www.dimensiontri.com
FULL INSCRIPCIO
DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

NAIXAMENT

DNI

TLF MOBIL

EMAIL

ADREÇA

DATA INSCRIPCIO
TALLA ROBA

POBLACIO

MODALITATS
ANUAL

Obligatòria per a formar part del Club (es cobra en el moment de començar)

Marcar amb una “X” la/ les opcions que et vols acollir:
PRESENCIALS

Dret a participació a tots els presencials de Swim - Bike - Run en tots els horaris i a les 2 seus.

PLANIFICACIONS
PERSONALITZADES

Enviament setmanal de l’entrenament programat. Individualitzat i personalitzat per a cada esportista.

PACK
PRESENCIALS +
PLANIS

Dret a venir a tots els presencials del Club a les 2 seus + enviament de les planificacions personalitzades.
Tot a un preu molt més econòmic!

ENTRENAMENT
PERSONALITZAT

Entrenament presencial individual.

LLICENCIA DE CLUB

Nº XIP

Tramitació de llicència per part de Club

FORMA DE PAGAMENT de les OPCIONS
Pagament mensual. Es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs.
COMPTE BANCARI
NOM TITULAR
NUM. COMPTE

ENTITAT BANC
ES

PROTECCIO DE DADES i DRETS D’IMATGE
A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal i d’imatge, per a la finalitat
especificada, per part de DIMENSION Club Triatlò.
Signatura

BAIXA// Si un membre desitja donar-se de baixa ho ha de notificar per escrit als responsables de Dimension Club Triatló abans del dia 25 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà efectiva a
partir del mes següent. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE// D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves
dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Dimension Club Triatló, amb la finalitat d’atendre els compromisos de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció: club@dimensiontri.com. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i
que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder tramitar i gestionar la seva participació en les activitats que organitza aquesta entitat. Igualment i
d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiquin el contrari, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les
imatges captades, amb la finalitat d’elaborar material comunicatiu/ informatiu, publicar-los en la pàgina web i/o perfils en els perfils de les xarxes socials de l’entitat, amb finalitats comunicatives, informatives i/o
promocionals. A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades, per a la finalitat especificada, per part de Dimension Club Triatló.

INFO ESPORTIVA
MODALITATS
PRACTICADES
PRINCIPAL
MODALITAT
TRAJECTORIA

1

