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BEGUES RUGBI CLUB 

SOL·LICITUD NOU SOCI

A Begues, dia ____ de __________ del _____.

DADES A OMPLIR PEL SOL·LICITANT 

TIPUS DE SOCI 

DADES DE DOMICILIACIÓ BANCARIA 

Accepto que d’ara en endavant, el BEGUES RUGBI CLUB carregui al meu compte 
els rebuts que es derivin en concepte de quota de soci del Club. 

Signatura del Titular del C.C.: 
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BEGUES RUGBI CLUB 

TRANSFERÈNCIA BANCARIA 

El pagament anual de soci es pot realitzar per transferència bancaria en la compte 
corrent del Begues Rugbi Club a l’entitat bancaria de La Caixa i amb número IBAN 
ES13 0081 1619 7600 0114 7617 amb el vostre nom complert com a Concepte i 
Begues Rugbi Club com a beneficiari. 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES PERSONALS 

Part comuna per a tots els socis: 

El BEGUES RUGBI CLUB disposa de xarxes socials a Internet i fa difusió de les 

seves activitats esportives. 

En aquestes xarxes socials s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin 

individualment o en grup nois i noies realitzant esmentades activitats. Donat que el 

dreta la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per 

la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 

la pròpia imatge, aquest club demana consentiment als socis, pares o tutors legals 

dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin jugadors/es o menors de 

edat i siguin clarament identificables. 

Tanmateix demanem l’autorització per la cessió de dades personals dels jugadors, 

d’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de carácter 

personal. 

Part exclusiva per a socis menors d’edat: 

Jo, ________________________________________, amb DNI ______________ 

autoritzo que la imatge del meu fill/filla ____________________________________ 

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats educatives en el món del 

lleure  organitzades pel BEGUES RUGBI CLUB i publicades a qualsevol medi de 

comunicació relacionat amb el club i a la cessió de dades personals del meu fill/filla 

en les activitats que realitzi al BEGUES RUGBI CLUB. Aquesta autorització és vàlida 

des del dia de la signatura de la present fins al tancament del club. 

Conformitat: 

A, ____________de _____________ del _____. 

Signatura del soci major d’edat, 

o del Pare, Mare o Tutor legal 

en cas de socis/es menors d’edat: 
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BEGUES RUGBI CLUB 


