
Sub-14 Sub-17 A B C D E SI NO

Sub-14 Sub-17 A B C D E SI NO

Sub-14 Sub-17 A B C D E SI NO

Sub-14 Sub-17 A B C D E SI NO

Correu/s electrònic/s

Telèfon

Inscripció Club Excursionista Caldes de Malavella 

Nom i cognoms 

DNI Data de naixement  

Adreça

CP i Població

Mòbil

IBAN:

Per a més informació sobre preus i cobertures de la llicència federativa: www.feec.cat 

Altres membres de la unitat familiar:
DNI Nom i cognoms data naixement

Llicència Federativa; marca amb una X al costat de l'opció desitjada en cas que et vulguis federar

Modalitat FEEC FEDME

Per a les modalitats sub-14 i sub-17 s'ha d'indicar el número del CATSALUT :

Modalitat FEEC FEDME

Per a les modalitats sub-14 i sub-17 s'ha d'indicar el número del CATSALUT :

DNI Nom i cognoms data naixement

FEDME

Modalitat FEEC FEDME

data naixement

Per a les modalitats sub-14 i sub-17 s'ha d'indicar el número del CATSALUT :

Preus anuals: De 5 a 17 anys: 5 €. De 18 o més: 20€ socis nous; 12€ a partir del segon any.

Els menors de 5 anys als que se'ls contracti llicència també paguen quota de 5€

De conformitat amb allò que estableix el RGPD (UE 2016/679), us informem que les vostres dades seran incorporades a un 
fitxer informatitzat sota la responsabilitat del CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA amb la finalitat de
poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim. En lliurar-nos les vostres dades entenem 
que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder gestionar i enviar aquella informació que considerem pugui 
ser del vostre interès, així com fer les tramitacions que ens hàgiu sol·licitat amb tercers, ja sigui per correu postal 
o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica i que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació. Podeu
exercir els vostres drets d'accés o rectificació, supressió, oposició o limitació i portabilitat,  mitjançant un escrit a la nostra
adreça electrònica, c.excur.caldesmalavella@gmail.com; o postal, C/La Selva 3, 17455-Caldes de Malavella. Per a informació
completa sobre l'ús de les dades i el procediment de custòdia us adrecem a la web del club:
https://www.clubexcursionistacaldesdemalavella.cat/.

Modalitat FEEC 

Domiciliació Bancària

Per a les modalitats sub-14 i sub-17 s'ha d'indicar el número del CATSALUT :

DNI Nom i cognoms

 Si vols fer-te soci descarrega't el full, emplena'l i envia'l a c.excur.caldesmalavella@gmail.com
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