SOL·LICITUD
ADMISSIÓ
Amb les següents dades, declaro saber-me apte per a la pràctica de l’esport i
sol·licito ser admès com a soci de l’entitat EL MASNOU BASQUETBOL:
DADES DEL JUGADOR


COGNOMS _____________________________________________________________



NOM __________________________________ DATA NAIXEMENT____/____/_______



DNI _____________________



ADREÇA ________________________________________ Nº ________ PIS ________



CODI POSTAL / POBLACIÓ ___________ / ___________________________________



TEL FIX ____________ TEL MÒBIL ____________ N. Seg.Soc.(CIP) _______________



** PERIODE PROVA Sí

No

E-MAIL ____________________________________

INICI PERIODE PROVA _____/______/________

CUMPLIMENTAR PEL CLUB

CATEGORIA ______________________

COMPETICIÓ

ENTRENAMENT

CUMPLIMENTAR NOMÉS EN EL CAS DE MENORS D’EDAT

Com a pare, mare o tutor/a del menor sol·licitant, declaro saber-lo apte per a la pràctica de l’esport i
amb les següents dades, demano ser admesos com a socis a l’entitat EL MASNOU BASQUETBOL:

COGNOMS _____________________________________ DNI ________________________
NOM _________________________________ DATA NAIXEMENT _____/______/________
E-MAIL _______________________________

TEL MÒBIL _______________________

** En el cas d’estar acollit al període de prova i fins no ser membre de ple dret de l’entitat,
allibero al Club de qualsevol responsabilitat, derivada de l’exercici d’aquesta activitat.
Passats 15 dies del període de prova i si el sol·licitant o els representants del Club no
comuniquen el contrari, quedarà aprovada automàticament, l’admissió com a membre del
Club El Masnou Basquetbol.
Amb la signatura d’aquesta sol·licitud, declaro conèixer i acceptar els estatuts i el codi
intern de EL MASNOU BASQUETBOL

Signatura sol·licitant

Signatura pare, mare, tutor/a

El Masnou, a ......... de ................................ del 20......
DADES BANCÀRIES

TITULAR COMPTE _____________________________ IMPORT MENSUAL ________ €
Nº COMPTE


_ _ _ _ - _ _ _ _

- _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C/ CIUTAT DE SANT SEBASTIÀ, 14 * 08320 EL MASNOU * club@elmasnoubasquetbol.com * TELF 93.555.18.36 *
www.elmasnoubasquetbol.cat
ENTITAT I NSCRITA AMB EL Nº 1955 AL REGISTRE D’ENTI TATS ESPORTIVES DE L A GENERALITAT DE CATAL UNYA

