Centre Excursionista Refalgarí
CIF G 43 284603
Avda. Generalitat, 3 Aula, 2
43560 La Sénia (Montsià)
www.cerefalgari.cat i cerefalgari@gmail.com

El CE Refalgarí és una entitat esportiva i cultural que té com a objecte el fomentar la pràctica de l'excursionisme
en totes les seves modalitats, i el contacte directe amb la natura.
Aquesta fitxa d’inscripció és per a tots els nous socis i carnets federatius amb l’assegurança per al any 2020.
Les quotes de socis les cobrarem per domiciliació bancària; i per a l’any 2020 son:

Sub - 14 (fins a 13 anys)
Sub - 17 (de 14 fins a 16 anys)
Sub - 18 (de 17 anys)
Majors (a partir dels 18 anys)

3€
4,50 €
4,50 €
6€

Ens podeu trobar els dijous de les setmanes que hagi sortida de les 22,00 h a les 23,30 h al local social de
l’Av. Generalitat, 3 Aula 2 de la Sénia.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ
Nom i cognoms:
DNI:

Domicili:

Població:

CP:

Data de naixement:

E-mail:
Edat:

Telèfon:

Núm. CatSalut (Per als menors de 17 anys):
Núm. Compte:

Per

domiciliar

quota

2020

i

següents
https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/

Modalitat escollida
Habilitació FEDME
Import
Pagament TPV a:
Data:

de

A
No

B

C
Sí

D

E

*assenyaleu l’opció escollida

Quota
Quota
€
LLicència
Entitat
https://cerefalgari.cat/tienda/
de 202

€

Total

Signatura

Per a la tramitació de socis i carnets federatius amb assegurança heu de seguir els següents passos:
1. Emplenar el full assenyalant la modalitat, si la voleu habilitar i segons el quadre amb totes les modalitats
possibles que s’adjunta. (Ens l’heu de retornar via correu electrònic)
2. Feu l’ingrés al compte ES98 2100 0175 3901 0040 6141 – La Caixa, o al TPV

https://cerefalgari.cat/tienda/ .
3. Aportar una copia de l’ingrés en paper o escanejada via correu electrònic a cerefalgari@gmail.com ; I
obligatòriament còpia del Catsalut per als menors de 17 anys.
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades GDPR, us informem que
les dades seran tractades sota la responsabilitat del Centre Excursionista Refalgarí per a l’enviament
de comunicacions sobre les nostres activitats i serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a
això i no seran cedides a tercers, excepte per obligació legal.
Pot exercir els drets d’accedir, cancel·lar, rectificar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint un

€

missatge a cerefalgari@gmail.com i si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà
presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.agpd.es

