
FULL D’INSCRIPCIÓ
www.galluisos.cat

A omplir pel club

Temporada         Data

Núm. atleta         Grup

Dades personals

Cognoms

Nom

Adreça

CP          Població

NIF         Núm. targeta sanitària

Data de maixement       Tel. fix    Tel. mòbil

Tel urgència i nom    Adreça electrònica

Indicar si té limitacions o pateix cap tipus de malaltia o al·lèrgia

Autorització menors d’edat (Escola d’atletisme i Grup de running menors de 18 anys)

Jo                   amb DNI

pare, mare o tutor/a d
accepto les normes de funcionament de l’Escola d’Atletisme i l’autoritzo a assistir-hi durant
aquest curs, i declaro que no té cap impediment, personal ni social, que li privi de desenvolupar
aquesta activitat amb total normalitat. A més, accepto que les informacions i imatges dels 
atletes podran sortir als diferent mitjans de comunicació.

Signatura pare, mare o tutor/a

Per formalitzar la inscripció cal portar el full d’ingrés bancari (original o fotocòpia) dels
 drets d’inscripció:    , ingressant-los al número de compte 0081 5589 170001051312
del Banc Sabadell
i fotocòpia del DNI o fotocòpia del llibre de família (pàgina on surti el/la nen/a).

Autorització per a domiciliació bancària (Grup de running majors d’edat, Grup de fons i ruta, i socis protectors ).

Nom del titular
tal com figura a la vostra entitat bancària

DNI/NIF

Núm. compte

Autoritzo el meu banc a pagar els cobraments automàtics presentats pel G.A. Lluïsos Mataró.
Accepto que les quantitats puguin carregar-se en dates diferents

Signatura

Les dades personals facilitades en la inscripció, formaràn part d’un fitxer exclusiu del Grup Atletisme Lluïsos Mataró
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