Associació Esportiva Run2Live BCN(1)
Formulari de sol·licitud d'inscripció
Carrer Sant Pere Martir, 9, bxs. 08012 Barcelona. NIF. G65028177

Dades del/la sol·licitant:
Nom: ................................................................. Cognoms: ...........................................................................
NIF(2): ................................................................ Data de naixement: ...........................................................
Adreça: ...........................................................................................................................................................
C.P.: ................................................................... Població: ...........................................................................
Telèfon 1: .......................................................... Telèfon 2: ...........................................................................
Correu electrònic: ...........................................................................................................................................
En cas d’urgència, avisar a : ..........................................................................................................................
Indica com ens has conegut: .........................................................................................................................
Talla samarreta:................................................. Codi xip groc:......................................................................
Dades bancàries per a la domiciliació de rebuts:
País

Entitat

Oficina

DC

Compte

Titular del compte: .........................................................................................................................................
Preus: Quota d'entrada: 15 €

Quota mensual: 28 €

Drets bàsics dels socis:
· Participar amb veu i vot a l'Assemblea General.
· Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'Associació.
· Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'Associació.

Obligacions bàsiques dels socis:
· Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol alta que estableixin els òrgans de representació o de govern de
l'Associació Esportiva Run2live BCN.

· Complir els Estatuts de l'Associació, els Reglaments Intern i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats
vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
· Contribuir al compliment de les activitats de l'Associació, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o
de govern de l'Associació, quan escaigui.
· Utilitzar en els entrenaments de l'Associació, i en les competicions on s'inscrigui com a membre de la mateixa, les samarretes oficials
de l'Associació, que podran portar impresos logos d'altres entitats amb què l'Associació hagi establert acords de col·laboració o
promoció.

El sol·licitant reconeix que en participar en qualsevol exercici o programa d'exercicis existeix la possibilitat de sofrir lesions físiques
greus, està d'acord en què ho fa sota el seu propi risc, que participa voluntàriament en aquestes activitats, que assumeix tot el risc
de patir lesions o accidents i que està d'acord en alliberar i descarregar de tota responsabilitat a l'Associació i als seus entrenadors
davant de qualsevol reclamació o causa que decideixi emprendre, conegudes o per conèixer.

El signant manifesta que ha estat informat que les seves dades seran incloses a l'arxiu de l'Associació amb l'única finalitat de gestionar
la seva inscripció i mantenir-lo informat de les activitats de la mateixa i que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició segons les condicions assenyalades a la vigent Llei Orgànica de Protecció de RGPD 05/2018.
El sol·licitant manifesta que coneix i accepta que l'Associació Esportiva Run2Live BCN es reserva tots els drets d'imatge i propietat
intel·lectual i consenteix -a l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge- a ser fotografiat o captat per qualsevol mitjà de registre o reproducció de la imatge i
el so i a la seva posterior reproducció, divulgació, distribució, comunicació pública o publicació per qualsevol mitjà, sense dret a
compensació.

En relació a la nostra política de Protecció de Dades i la seva adaptació al RGPD informem de forma esquemàtica sobre el tractament
de les dades personals dels socis:

RESPONSABLE: L'Associació Esportiva Run2Live BCN a la que es vol incorporar com soci el signant sol·licitant.

FINALITAT: Gestionar l'alta i la seva condició com a soci. Fer les gestions necessàries mentre duri la condició de soci per mantenir
la relació recíproca. Enviar comunicacions, també per mitjans electrònics, relatives a les activitats de l'Associació, els esdeveniments
que organitza o que organitzen tercers relacionats (sempre que no es revoqui el consentiment a fer-ho, que avui es dona en aquest
document).

LEGITIMACIO: Execució de la condició de soci de l'Associació.

DESTINATARIS: No hi han altres destinataris diferents de l'Associació.

DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, mitjançant correu electrònic a info@run2livebcn.cat , amb
còpia del DNI o document identificatiu equivalent del soci sol·licitant.

Barcelona, ........../........../..........

Signatura del/la sol·licitant

(1): D'ara endavant: l'Associació
(2): NIF, DNI, Targeta de Residència, Passaport o similar

www.run2livebcn.cat
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