
SOLICITUD INSCRIPCIÓ SOCIS

………………………….……………………….……………………….………………………. proveït de DNI o Passaport 

numero ………………………………………………………………………………… actuant en el propi nom i 

representació o en la seva qualitat de pare o tutor legal del menor de edat 

………………………………………………….…………………………………………………………… que les seves dades es 

detallen a continuació, sol·licita l’admissió  como a soci en el Rugby Club Sitges. 

DOMILIACIÓ BANCARIA DE CUOTES 

... ………………………….……………………….……………………….……………. proveït de DNI ………………………… 

autoritzo al pagament des de la meva compte bancaria indicada a continuació, els rebuts del 

Rugby Club Sitges.  

IBAN: ES......  .............  .............  .............  .............  ............. 

Data: …………………………………………..  Signat: ……………………………………………………………………….. 

JUGADOR/A 

Nom 

……….………………………………………………….. 

Cognoms  

…….....………………………………………………… 

DNI/Pasp.  

………………………………………………………….. 

Nº CATSAT .………………………………………. 

Data Naixement  ……… / ……… / …………. 

Correu ………………………………………………. 

Mòbil …………………………………………………  

DADES CONTACTE PARES / TUTORS 

Nom 

 ……….………………………………………………….. 

Cognoms  

.....……………………………………………….……… 

Adreça: 

.…………………………………………………………… 

CP/Ciutat 

………………………..…………………….………….… 

Correu .…………..……………………………………  

Mòbil ……………………………………………………  



 

Qui subscriu el present document en el seu propi nom i representació o en la seva qualitat de 

pare o tutor de.…………………………………………………………………………………………………………………………. 

M A N I F E S T A 
 

a) Conèixer que el Rugby Club Sitges és una entitat 
esportiva que té per objecte la pràctica del rugbi. 

b) Que ell mateix o el seu fill/tutelat es troba APTE 
per a la pràctica de l'esport en general i del rugbi 
en particular. 

c) Conèixer el programa de l'activitat i l'equip 
d'entrenadors i delegats de la categoria en la qual 
participarà. 

d) Autoritzar de forma expressa, per al cas 
d'intervenció mèdica, a la presa de decisions a 
l'equip d'entrenadors i delegats sempre sota 
prescripció facultativa. 

e) Conèixer i acceptar que fins al moment que se li 
concedeixi la llicència federativa no comptarà 
amb la cobertura d'assegurances esportives, 
assumint tota la responsabilitat que d'aquest fet 
pogués derivar-se. 

f) Autoritzar, en el cas de menors d'edat, el 
desplaçament del jugador per necessitats 
esportives o pròpies de la competició, en 
autocars, vehicles particulars, públics o qualsevol 
altre mitjà de transport utilitzat amb aquesta 
finalitat. 

g) Autoritzar el Rugby Club Sitges a que les fotos, 
vídeos o imatges que es produeixin a les 
competicions esportives o entrenaments, puguin 
ser objecte de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, fins i tot amb 
la facultat de cedir-les a tercers de forma gratuïta 
o onerosa i sense que doni  de dret a percebre 
compensació econòmica per part del jugador, els 
seus pares o tutors. 

h) Autoritzar el Rugby Club Sitges a incorporar en la 
indumentària de competició que porti el jugador 
noms, logotips o senyals comercials de 
patrocinadors, així com l'autorització als mateixos 
per a la gravació total o parcial per mitjà de 
fotografies, pel·lícules, televisió i qualsevol altre 
mitjà amb fins comercials i / o publicitaris, sense 
que això doni dret a percebre compensació 

econòmica alguna per part del jugador, els seus 
pares o tutors. 

i) Que ha estat informat de manera clara que en 
compliment del que disposa la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal que les seves dades personals 
obtingudes mitjançant la complementació del 
formulari d'alta de soci, seran incorporades per al 
seu tractament en un fitxer automatitzat la 
finalitat del qual és: i) la comunicació amb socis 
del club, pares o tutors de jugadors; ii) Control de 
cobraments de quotes de socis; iii) la gestió de 
fitxes federatives; iv) gestió de parts de lesions, 
atenció mèdica i / o de mútues sanitàries; i v) la 
realització de totes aquelles activitats pròpies de 
l'entitat. 

j) Que ha estat informat de manera clara de l'abast 
de l'ús que es farà de les seves dades personals i 
autoritza de forma expressa al Rugby Club Sitges 
al seu tractament. 

k) Que ha estat informat de manera clara que pot 
exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, previstos per la Llei dirigint: 

• un correu ordinari a 

Rugby Club Sitges, 

Pavelló Municipal Pins Bens s / n 

08870 Sitges, 

• un correu electrònic a 

info@rugbysitges.com 

l) Que ha estat informat de manera clara del 
procediment que regula l'adquisició i pèrdua de la 
condició de soci del Rugby Club Sitges; i que a més 
aquest procediment es troba a la seva disposició 
per a la consulta a les instal·lacions de l'entitat. 

m) Que les dades subministrades són verdaderes i 
complertes, exonerant al Rugby Club Sitges de les 
conseqüències derivades de dades falses, 
incompletes o incorrectes.

 
 
 
 
 

Data: …………………………………………..  Signat: ……………………………………………………………………..…….. 

mailto:info@rugbysitges.com

