
INSTRUCCIONS PER OMPLIR ELS FULLS D’INSCRIPCIÓ 

 

1.- Llegir, omplir i signar TOTS els fulls, total 5 fulls. (no s’acceptarà cap inscripció que no 

inclogui tots el fulls), i es tindrà per no inscrit. 

2.- Adjuntar: 

-Fotocopia DNI en color per les dues bandes 

-Fotocopia de Targeta sanitària 

-Fotografia mida DNI (actual) 

-revisió mèdica bàsica 

3.- Fer arribar al Club els fulls signats, juntament amb la resta de  documentació : 

 -Online a l’email: inscripcions@igualadacgaula.cat 

 -Presencial: Entregar a les monitores 

-A la bústia del Club situada a l’entrada de les oficines de Les Comes, en un sobre amb 

el nom del/a gimnasta al frontal del sobre. 

 

Atentament  

La Junta Directiva 

 

mailto:inscripcions@igualadacgaula.cat
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ALTA IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA 

 

MODALITAT:        GIMNASTICA ESTÈTICA                    GIMNÀSTICA RÍTMICA  

      

GRUP:(complimenta club)   ……………………………DIES (complimenta club)…….……………………………. 

NOM I COGNOM GIMNASTA …………………………………………………………………………………………………….. 

DATA NAIXEMENT  .......... / …...…. /………...         DNI:…..………………………..…………………………………… 

TARJETA SANITARIA …….……………………………………………………………………………………………………………. 

ADREÇA .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MUNICIPI ………………………………………………………………………………… CODI POSTAL ………………………… 

 

En cas de voler cursar la baixa de l'activitat s'ha de comunicar abans del dia 25 del mes anterior 
al que es cursa Baixa, en cas no s’hagi informat, el club es reserva el dret de passar la mensualitat 
del mes en curs. Els pagaments es faran per domiciliació bancaria. En el cas d’inciar la nova 
temporada tots aquells socis que NO estiguin al corrent de pagament, no podran iniciar 
l’activitat fins abonar les quotes pendents de la temporada anterior. S’informa que tots els 
rebuts retornats seran repercutits al deutor amb les corresponents despeses bancaries. Així 
mateix en el cas d’acumular tres rebuts impagats, el Club, es reserva el dret a no permetre l’accés 
a les instal·lacions al soci deutor. 

 

ALTA  SOCI/A 

NOM I COGNOMS: ………………………………………………………………………………………………………………         
(ADULT, PARE MARE O TUTOR LEGAL) 

DNI …………………………………………………  -  DATA NAIXEMENT  .......... / …...…. / ………...     

PROFESSIÓ …………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

ADREÇA .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MUNICIPI ………………………………………………………………………… - CODI POSTAL ……………………………… 

E-MAIL  …………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                          

TELÈFON FIX ……………………………………………… - TELÈFON MOBIL ……………………………………………….. 

 

Signatura i DNI  (Pare/ mare o tutor legal)                                 

Igualada,         a                          de                             del 2019 

 

 

      

  



 

TEMPORADA 2019/2020 
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DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE  

A. TRACTAMENT DE DADES I DE LA IMATGE 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 

el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que 

les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per IGUALADA CLUB 

GIMNÀSTIC AULA, amb la finalitat de organitzar la pràctica de l´activitat esportiva de rítmica, així 

com permetre el funcionament intern i extern de l´entitat com a associació esportiva.  

L’IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA fa servir mitjans gràfics de comunicació, pàgina web, 

butlletí, fotografies, tríptics informatius, on informa i fa difusió de les seves activitats socials i 

esportives. En aquests mitjans s´hi poden publicar imatges en les quals apareguin esportistes, 

tècnics i públic, individualment o en grup, participant i/o realitzant activitats socials i/o 

esportives del club. Així mateix , en virtut al dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 

de maig) els informem que IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA els sol·licita autorització per 

publicar les fotografies/vídeos captats mentre els esportistes, tècnics, socis i públic estan 

participant i/o realitzant activitats socials i/o esportives del club o en el que el club hi participi, 

per la seva publicació en mitjans gràfics de comunicació, pàgina web, xarxes socials, butlletí, 

fotografies, tríptics informatius del propi club . 

Aquestes dades i/o imatges, es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s'han obtingut i 

sempre que no exerceixi cap dret dels que li corresponen. Es cediran les dades als estaments 

esportius oficials que organitzin les competicions en que participin els/les esportistes. No es 

comunicaran a d´altres tercers, excepte per obligació legal. Una vegada les seves dades i o les 

imatges, ja no siguin necessàries es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 

Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 

seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC 

AULA, amb domicili a carrer CARLES RIBA s/n, 08700 Igualada, (Barcelona) o enviant un correu 

electrònic a club@igualadacgaula.cat, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document 

anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el 

consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud 

del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una 

reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, 

davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).Amb la signatura del present document, el signant 

es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat. 

Amb la signatura del present document, el signant es considera informat i atorga el seu 

consentiment per al tractament esmentat. 

      

TRASLLATS I ASSISTÈNCIA MÈDICA  

L’ IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA participa en competicions i activitats esportives, que poden 

ser de caràcter oficial o amistós. Normalment, els desplaçaments per assistir a aquestes 

activitats es realitzen en cotxes particulars, si bé es pot donar el cas que algun desplaçament 
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pugui realitzar-se en transport públic o en autocar. En qualsevol cas, el Club sempre informarà 

degudament dels desplaçaments a realitzar, dels horaris de sortida i dels mitjans de transport 

que seran utilitzats per a l’assistència a les activitats programades. Mitjançant la signatura del 

present, s’autoritza a IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA perquè el/la vostre/a fill/a pugui 

realitzar els desplaçaments que requereixi la programació d’activitats de l’entitat, amb els 

mitjans de transport previstos. 

Mitjançant la signatura del present, s’autoritza a IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA perquè el/la 

vostre/a fill/a pugui rebre, en cas d’accident o malaltia, l’assistència mèdica que sigui necessària, 

inclòs el trasllat, l’hospitalització i la intervenció quirúrgica, si fos aconsellable o recomanada per 

alguna autoritat mèdica, exonerant el Club, les persones que actuen en el seu nom i els 

acompanyants, de tota responsabilitat en què suposadament es pogués incórrer com a 

conseqüència de les actuacions que portin a terme, en l’ús d’aquesta autorització. 

 

CLÀUSULA D’ACCEPTACIÓ  

En/Na…………………………………………………..amb DNI………………………………com a representant o 
tutor legal de ……………………………………..amb Dni/passaport………………………………en nom propi i 
en nom de tota la família, manifesto la meva conformitat a totes les autoritzacions marcades 
amb una creu.  

Mitjançant la signatura del present, autoritzo perquè el/la nostre/a fill/a pugui assistir a les 
activitats de gimnàstica rítmica i/o estètica en les condicions organitzatives marcades per 
IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA i a que el Club, efectuï qualsevol tràmit oportú per tramitar 
la llicència a la corresponent Federació /Associació esportiva, fent-me càrrec de les despeses, 
que aquesta llicència origini. 

Declaro haver llegit detingudament aquest acord juntament amb la informació de règim intern, 
de domini públic, publicada al web del Club www.igualadacgaula.cat  a l’apartat documents, i 
comprenc completament el seu contingut. La signatura d’aquest document implica la total 
acceptació de les condicions exposades renunciant a qualsevol reclamació per dany o perjudici 
o de qualsevol acció penal o civil contra IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA amb CIF G65195380 
i/o els membres de la Junta Directiva o el personal tècnic.  

En cas de no acceptació IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA es reserva el dret de no deixar 
participar a la gimnasta en qualsevol esdeveniment fora de les instal·lacions que practiqui els 
entrenaments habitualment. 

 

 

Signatura i DNI  (Pare/ mare o tutor legal)                                 

Igualada,         a                          de                             del 2019 

 

 

http://www.igualadacgaula.cat/
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Declaració Responsable per a l Exercici de l’activitat Esportiva 
 

El/La declarant (en els casos de persones menors d’edat, el/la pare /mare/tutor/a) manifesta 

sota la seva responsabilitat, que les dades acompanyades en aquest document són certes i que 

en virtut de les mateixes es dona compliment als requisits establerts al DL 1/2000 llei de l’Esport 

(art. 23.3 ) i DL 58/2010 (art.154) referents al estat de salut i condició física. El /la declarant 

manifesta que coneix, accepta i es compromet a complir les normes de l’activitat esportiva de 

referència i exonera a IGUALADA CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA i els seus representants de 

qualsevol responsabilitat que a la seva condició física i de la que el /la declarant es fa 

expressament responsable. 

 

NOM I COGNOMS GIMNASTA:   

DNI:   

TELÈFON:   

ADREÇA:   

CORREU ELECTRÒNIC   

NOM I COGNOMS DEL PARE /MARE O TUTOR ( En menors d’edat):   

 

 

Qüestionari de consens per a la prevenció de la mort sobtada cardíaca en els esportistes publicat 

a la revista APUNTS. Medicina de l’Esport n º 177, proposat per l’American Heart Association i 

aprovat pels professors de la medicina de l’esport   

 

1.Patiu dolor o desconfort toràcic quan feu una activitat física i/o esportiva?............................... 

2.Heu patit una pèrdua brusca de consciència (síncope) de manera inexplicable?........................ 

3.Teniu dispnea (dificultat respiratòria) o fatiga desproporcionada en l’exercici?........................... 

4.Teniu o heu tingut un buf cardíac?............................................................................................... 

5.Teniu o heu tingut la pressió arterial elevada?.............................................................................. 

6.Hi ha antecedents de mort prematura (abans dels 50 anys) a la vostra família per causa 

cardíaca?......................................................................................................................................... 

7.Teniu alguna malaltia de cor en un familiar de menys de 50 anys?............................................... 

8.Patiu en la vostra família d’alguna malaltia de cor coneguda (miocardiopatia hipertròfica o 

dilatada, síndrome de Marfan , o arítmies?................................................................................….  

 

 

Signatura i DNI  (Pare/ mare o tutor legal)                                 

Igualada,         a                          de                             del 2019 
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Ordre de domiciliació d’audeudament directe SEPA  
SEPA Mandato de adeudo directo 

 
 

Referencia de la ordre de  domiciliació:                    cuota mensual ICGAULA 
Referencia del mandato 

Identificador del creditor:                        IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA 
Identificador del acreedor 

Nom del creditor / Nombre del acreedor 

                                                        IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA 
Adreça / Dirección 
                                        c/ CARLES RIBA S/N PATRONAT D’ESPORTS 
Codi postal – Població- Provincia / Código postal- Población - Provincia 

                                                                08700 IGUALADA BARCELONA 
País / País 

                                                                                                    ESPANYA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom del deutor / Nombre del deudor 
(titular/es de la cuenta de cargo) 
_____________________________________________________________________________ 
Adreça del deutor / Dirección del deudor 

_____________________________________________________________________________ 

Codi postal – Població – Provincia / Código postal – Población - Provincia 
_____________________________________________________________________________ 
Pais del deutor / País del deudor 

_____________________________________________________________________________ 
 

Swift BIC (pot contenir  8 o 11 posicions) / Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 

 
 
Número de compte – IBAN / Número de cuenta – IBAN  
 

    
 

 

Tipus de pagament:                               
Pago recurente

                        
Pago único

 
Tipo de pago                                                                    Pagament Recurrent    0                      Pagament únic 

 

Data – Localitat: _______________________________________________________________ 
Fecha - Localidad 
 

Signatura: ____________________________________________________________________ 
Firma 

 
TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. 

UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA. 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el 
seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està 

legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament 
s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets 
en la seva entitat financera. 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor  a enviar instrucciones a la entidad del  deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del  acreedor. Como  parte de sus derechos, el  deudor  está legitimado al reembolso por 
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 
fecha de  adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos  en su entidad financiera. 

 
 
 

o 


