
 
                                                                                   Data d’inscripció: _________ 
Dades personals : 

 
1r Cognom:                                      2n Cognom:                                         Nom:   
  
Data Naixement:                                    D.N.I.:                                      Nº Soci                    
 
Adreça:                                               nº:       Pis:                      Pta.: 
 
Població:                                                      CP:                       Tel. 1:  
 
Tel. 2:                        E-mail:  
 
Professió:     Com ens ha conegut: 
 
Nacionalitat:    Nº de llicència: 
 
 

NÚMERO DE COMPTE 

E S                                                  
 

Data d’Alta Tipus Abonament Matrícula Quota Efectiu Banc 

      
  Total €: 
   

Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

RReeggllaammeennttss::    
1.- El pagament dels rebuts es farà mensualment per domiciliació bancària, en cas de baixa s’haurà de comunicar 15 dies abans de la finalització del 
mes en curs omplint el corresponent certificat de baixa. 
2.- Les baixes comunicades després d’aquest termini generaran l’abonament d’una mensualitat complerta. 
3.- El sotasignat coneix i accepta plenament els “Drets i Obligacions dels Usuaris/es” d’aquesta instal· lació  
4.-La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva, correspon exclusivament als usuaris/es. És convenient que cada persona conegui les seves 
possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física. La instal· lació declina qualsevol responsabilitat en aquest sentit. 
5.- El soci/a sotasignat, autoritza al Club Esportiu Hispano Francès a informar a altres socis/es del número de telèfon i mail indicat a dalt, a efectes 
exclusius de facilitar el contacte necessari entre socis/es per a la realització de les activitats socials i esportives pròpies de la instal· lació. 
6.- La signatura d’aquesta inscripció implica l’acceptació i el compliment dels Estatuts i  les normatives internes del Club. 
 
 
 
 

               

 

Protecció de Dades: 
El Club Esportiu Hispano Francès  l'informa  que  disposa  d’un  fitxer  inscrit a l´Agència de Protecció de Dades. Mitjançant l’emplenament d’aquest 
formulari vostè ens presta el seu consentiment per tractar les seves dades de forma confidencial, i d'acord amb la Llei Orgànica  de Protecció de  
Dades de caràcter personal, amb la finalitat d’enviar-li informació sobre els serveis i activitats esportives organitzades pels  nostres centres i/o entitats 
col·laboradores, que puguin ser del seu interès, dintre dels lícits objectius de l’entitat.  
Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, pot contactar amb nosaltres enviant un email : info@cdhispanofr.com 
 

SEGELL DEL CLUB     SIGNATURA SOCI/SÒCIA 

Club Esportiu Hispano Francès 
c/ Jorge Manrique 15-19 
08035 Barcelona 
Telèfon : 93 428 14 53 
@: info@cdhispanofr.com 
www.cdhispanofr.com 

mailto:info@cdhispanofr.com

