DOSSIER	
  PER	
  A	
  NOUS	
  NEDADORS	
  

 INFORMACIÓ GENERAL
 QUOTAS
 AUTORITZACIÓ DRETS D’ÍMATGE
 FULL D’INSCRIPCIÓ A.N.G.
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E-mail: nataciogramenet@hotmail.com Web: www.nataciogramenet.es

INFORMACIÓ GENERAL
ALS NOUS MEMBRES
TEMPORADA 2016/2017

Documents que cal portar:
Heu de portar omplerts els documents 1, 2 i 3:
• Full d’inscripció (document 1).
• Autorització de difusió de imatge del nedadors (document 2).
• Full de sol·licitud de llicència federativa, sense posar la data
(document 3).
• 2 Fotocòpies del D.N.I del nedador/a, si no té, 2 fotocòpies del
llibre de família.
• 2 Fotocòpies del CAT SALUT del nedador/a
• Fotocòpia del D.N.I del pare/mare o tutor, el que vulgueu que surti
com a soci de l’entitat
• Fotocòpia de la cartilla de vacunacions al dia.
• Una fotografia del nedador/a.
• Fotocòpia llibreta compte bancari per domiciliació de cobraments.
Cada dos anys es farà una revisió mèdica esportiva complerta del
nedador/a, el Club es posarà en contacte amb l’empresa més adient, i
facilitarà l’ informació deguda a les famílies.
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Quotes
1.- Llicència federativa anual:
És anual amb validació d’octubre a octubre. La temporada 2016 - 2017
l’import és 40.00 € i per a majors de 16 anys 43,00 €. El rebut de la
mateixa es passarà en el mes d’octubre. Si el nen/a entra quan la
temporada està començada el pagament es farà directament al compte
corrent d'ANG indicant a l’ingrés el nom del nadador/a a la
domiciliació bancaria del club i portant el comprovant de l’ingrés a
l'oﬁcina els divendres de 19:00 a 20:00 hores.
2.- Rebut mensual nadador:
Serà domiciliat i es cobrarà entre el dia 1 i 15 de cada mes i és de 35 €.
3.- Rebut anual família:
Mínim un membre de la família pare o mare ha de ser soci de
l’associació, es passarà un rebut anual de 10 € domiciliat a principis
de temporada.
Pòlissa d'assegurança:
S’adjunta l’informació amb els centres i telèfons en cas d’accident i els
números de pòlissa. Sempre que passi algun accident a la piscina en
horari d’entrenament s´ haurà de comunicar a qualsevol membre de la
Junta directiva i aquest avisarà al president/a què té el talonari amb els
parts.
S’adjunta fotocòpia dels centres concertats arreu de Catalunya en el cas
de la assegurança Mapfre, que cobreix als esportistes ﬁns els 17 anys.
Per els majors de 17 anys i per els pares funcionaris que no tinguin nº
Cat Salut (perquè hagin escollit privat) l’assegurança és Asisa que té
molts centres, no es poden posar tots, adjuntem el de Sta. Coloma i
BCN, hi ha un llibret amb tots els centres el té el tresorer/a i el
president/a. A més tenim una assegurança amb Allianz de responsabilitat
civil, com a equip esportiu, que cobreix en cas d’accident o robatori en
sortides i a tots els membres que formem el Club.
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Centre Asisa en Sta.Coloma
Hospital de l’Esperit Sant
Av. M.Pons i Rabada s/n
08923 Sta.Coloma de Grnet.
Tel. 933860202 933869648

Informació general:
És obligatori complir amb totes les normes que s’adjunten per un bon
funcionament del Club. L’ esportista que incompleixi alguna d’elles serà
sancionat (segons el règim intern disciplinari publicat a la web
d'ANG)
La temporada comença el primer dilluns de setembre i acaba el 30 de
juliol, agost és el mes de vacances però el rebut mensual, es passarà
igual per poder fer front a les despeses del sou del entrenador/a. Si un
rebut es retornat per el banc, es passarà el mes següent amb el
increment corresponent a càrrec del nadador/a.
Abans de donar-se de baixa s’haurà de comunicar per escrit al correu
electrònic d'ANG, amb tres mesos d’antelació, passant el rebut dels
mateixos.
Heu de fer una ullada de tant en tant al nostre tauló d’anuncis doncs, és
on es penja tota l’ informació de sortides, competicions, canvis d’horari,
etc.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡BENVINGUTS/DES AMB NOSALTRES!!!!!!
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A emplenar pel Club

Data d’alta

ENGANXAR FOTO

____/_____/______

Nombre Ordre Nadador____________
Nombre Ordre Soci_______________
Registrat Per (Nom)_______________

FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES NEN/A
NOM I COGNOMS

________________________________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT

_____________________________ D.N.I ______________________________________

CAT SALUT

_____________________________

NASCUT EN

________________________________________ PROVINCIA ______________________

ADREÇA

________________________________________________________________________

POBLACIÓ

______________________________________________________ C.P. ______________

TEL. FITXE:

________________ TEL. MÒBIL (Pare-Mare): _________________ /_________________

ADREÇA ELECTRÒNICA PARE/MARE ______________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA NADADOR/A ______________________________________________________________

DADES BANCARIES PER DOMICILIACIÓ
NOM DE L’ENTITAT

________________________________________________________________________

ADREÇA

________________________________________________________________________
IBAN

BIC

Santa Coloma de Gramenet, a.......... de.............................. de............... Nom i cognoms del titular, signatura i DNI

A. NATACIÓ GRAMENET Instal·lacions esportives Can Zam C/ Victor Hugo s/n 08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 625644904 E-Mail: nataciogramenet@hotmail.com Web: www.nataciogramenet.es

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

Nom del pare/mare: ...........................................................................
com a representant legal de:
Nedador/a: ...........................................................................................
Autoritzo a A.N.G a utilitzar la imatge del nedador/a per anuncis
varis del Club en diferents medis de comunicació, sigui internet,
revistes, publicacions, etc.

Santa Coloma de Gramenet, a ...... de .............................. de ..........

Signatura I D.N.I
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA IMPRÈS OFICIAL TEMPORADA 2016/17
ESPORTISTA I MÀSTER
En compliment del que disposa l'article 15.1 del Reglament de Llicències de la Federació Catalana de Natació.

En/Na
amb DNI

Adreça electrònica (e-mail)

_______________@___________

SOL·LICITA la tramitació de la seva llicència per a la temporada 2016/17
En l’activitat de
(1).

(1)

ESPORTISTA

en la disciplina de

(2)

NATACIÓ

Esportista, Màster. S’han de tramitar tantes llicències com activitats s’habilitin.

(2).

Natació, waterpolo, salts o natació sincronitzada . S’haurà de tramitar tantes llicències com disciplines es practiquin.

Pel Club:

ASSOCIACIÓ NATACIÓ GRAMENET

MANIFESTA que:
NO

(4)

ha patit dolor o desconfort toràcic quan fa una activitat física o esportiva.

NO

(4)

ha tingut una pèrdua brusca de consciencia de forma inexplicable.

NO

(4)

te dificultat respiratòria (dispnea) o fatiga desproporcionada quan fa exercici.

NO

(4)

té habitualment la pressió arterial elevada

NO

(4)

ha tingut un buf cardíac

NO

(4)

té antecedents d’alguna malaltia o mort prematura en familiars menors de 50 anys, per causes cardiovasculars

(4). Tatxeu la paraula NO si la descripció simptomàtica correspon al vostre estat de salut

Si tatxeu qualsevol “NO”, per a que la llicència es pugui tramitar, s’haurà d’adjuntar certificat mèdic esportiu que
certifiqui que l’esportista és APTA per a la pràctica de l’esport federat.
El seu estat de salut i la seva condició física li permet la pràctica esportiva federada. Coneix, accepta i es compromet
a complir les normes de la disciplina esportiva. Exonera a la FCN de qualsevol responsabilitat quan a la seva
condició física i de la que se’n fa expressament responsable.

,a

de

de

Signatura

Signatura representat legal

Nom i Cognoms :
Núm. DNI:

Article 14.1 Totes les llicències es sol·licitaran com a màxim fins a 4 dies abans del començament de la primera competició en la que s’hagi de participar.
Article 15.1 El document de Sol·licitud de Llicència hi ha de constar el consentiment de l’interessat o per qui ostenti la seva representació legal en menors d’edat.

D’acord amb la regulació de la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, el signant autoritza a la Federació Catalana de
Natació que la seva imatge, o la del seu representat legal, podrà ser fotografiada i/o filmada quan participi o formi part de les d’activitats esportives que aquesta FCN organitzi o col·labori en
l’organització. A més de poder difondre aquest material en canals i suports per a la promoció de l’espai sense fins comercials.

D’acord amb les previsions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals, formen part d’un fitxer
automatitzat del qual és responsable la Federació Catalana de Natació i són tractades amb la màxima confidencialitat per al compliment de les funcions federatives pròpies. Li recordem també que
en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés I rectificació, així com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals, mitjançant comunicació adreçada a la
Federació (Carrer Diputació 237, 08007 Barcelona Referència LOPD/RDRMS).

