
FULL INSCRIPCIÓ SOCI C.C. BIKE RACE 

 

 

Per tal de ser soci del Club Ciclista Bike Race, caldrà retornar aquest full degudament 

complimentat, conjuntament amb el pagament de la quota anual de soci. El pagament es 

realitzarà per transferència al compte ES54 2100 2382 8102 0007 7552 i al concepte ha de 

figurar “Alta soci” i “nom del soci”. La quota de soci cobreix l’any natural, en cas d’efectuar-

se l’alta abans del dia 1 de gener, tindrà vigor a partir del dia 1 de gener del 2023 i finalitzarà el 

dia 31 de desembre de 2023. La quota per l’any 2023 serà de 25€, i dita quota serà revisable 

per l’any següent. Per tenir validesa, el soci ha d’acceptar els drets d’imatge i respectar el 

Reglament de Règim Intern (respectar als companys, no donar mala imatge del club, no modificar 

l’equipament esportiu, etc...). La Junta Directiva valorarà l’acceptació o no de l’alta de soci, en 

cas de no ser acceptada seran retornats els 25€ abonats per l’aspirant a soci. 

Dades personals dels socis 

 

Nom   Cognoms  

DNI   e-mail  

 

Adreça  

   

Població  Núm. Mòbil  

D. Naixement  Província 

 

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran 
incloses en el fitxer “Base de Dades de Socis” el responsable de la qual és el Club Ciclista Bike 
Race. Seran tractades per la gestió de l'entitat i per a la gestió econòmica de les activitats. 

Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu 
electrònic a info@reusbikerace.com o bé presentant un escrit al Club. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, el Club Ciclista Bike Race demana el consentiment als socis per 
poder publicar fotografies i vídeos on apareguin clarament identificables.  Per fer-ne difusió de les 
seves activitats i publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 
les activitats esmentades. 

Confirmi els consentiments 

 □ Dret d’imatge                                    

□ Respectar els Estatuts i Reglament de Règim Intern 

Signatura soci                                              

 

Reus, 

El dia  


