
  

Sol·licitud d’ingrés com a soci/a del CB Molins de Rei  

Dades del/a sol·licitant (major d’edat) 
 

 

Nom:  

Cognoms:  

DNI:  Data de naixement:  

Adreça:  

Localitat:  

Codi postal:  

Núm. telèfon fix:  Núm. telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

Codi Internacional de 
Compte Bancari 
(IBAN): 

 

Observacions:  

Dades dels fills/jugadors (només en el cas de que el sol·licitant tingui fills jugadors al club) 
 

 

Nom i cognoms:  

Nom i cognoms:  

Nom i cognoms:  

 
 

Quota de soci: 25 € 

Serà soci/a de ple dret aquella persona, major d’edat que fa la sol·licitud al club, compleix amb tots els drets i 

obligacions que s’estableixen als estatuts del club i està al corrent de pagament de la quota social anual. 

En el cas que el soci tingui un/a fill/a o filla jugador/a del club, la quota de soci es considera que ja està inclosa en 

la quota anual del jugador/a  (1 quota de soci del pare, mare o tutor legal per jugador/a). 

 

Signatura de l’interessat: 

 

 ..........................................................,  ................. de/d’ .....................................de 20......... 

 

D'acord amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran 
tractades pel Club Basquetbol Molins de Rei amb la finalitat de gestionar la seva afiliació com a soci/a del club, incloent 
la tramitació de la seva alta com a soci, el pagament de les quotes i qualsevol altra finalitat emparada pels estatuts 
del club. També les utilitzarem per enviar-li informació de totes aquelles activitats i noticies que considerem puguin 
ser el seu interès d‘acord amb la seva condició de soci/a el club. Tanmateix, en qualsevol moment pot exercir el ser 
dret a oposar-se a l’enviament d‘aquestes comunicacions. Les seves dades només seran comunicades a les entitats 
bancàries necessàries per al cobrament de les quotes. Les dades es mantindran mentre no sol·liciti la baixa o siguin 
necessàries per atendre qualsevol reclamació derivada de les nostres obligacions. Així mateix, l’informem que pot 
exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i d’oposició al seu tractament mitjançant escrit 
presentat per correu postal al Club Basquetbol Molins de Rei o per correu electrònic: info@cbmolinsderei.cat 

(A omplir pel CB Molins de Rei) 

Núm. de soci: 
Data d’alta: 
Data de baixa: 


