
  
Formulari inscripció 

Un club tot l’any · Passió per la muntanya des de 1975  

Soldeu Esquí Club - Ed. Socioesportiu Perecaus , 1r pis – Despatx 3 - Tel. 851 242 
www.sec.ad · sec@sec.ad ·Facebook · Instagram · Twitter · 

FES-TE SOCI !  
Fer un club més fort i millor és responsabilitat de tots 
• Un dels pares o tutors, o els dos, han de ser de socis numeraris per tal de representar els menors. La quota de soci numerari 2021-22 és de 30 € anyals. 
• Tots els corredors del club han de ser socis. La quota de soci corredor 2021-22 és de 30€ anyals. 

 

   

Nom mare:  Nom pare:   

Mare fes-te sòcia:  Si ¨     No ¨     Ja ho soc ¨   Pare fes-te soci:  Si ¨     No ¨     Ja ho soc ¨  

Tel. casa:  Tel. mòbil mare:  Tel. mòbil pare:  Tel. nen:   

Correu Electrònic mare :  Correu electrònic pare :   
 

 

Dades del corredor / a 

Nom:   Cognoms:  Nº C.A.S.S. :     

Data de naixement :  Al·lèrgies/Intoleràncies :   

Adreça:   

Parròquia:  Col·legi:   

Dades bancàries :   

Banc  :  Nº I.B.A.N. :   

Nom titular IBAN:    

         
 

 

Hivern 2021-22: inscripció 
Grups 
 

¨ Iniciació (2018)  4 dies (setmana santa)                             ¨ Traganeu (2017)  
 

¨ Floquets 1 (2016)                                                                   ¨ Floquets 2 (2016)  
 

¨ U8 (2015)                                                                                ¨ U8 (2014)  
 

¨ U10 (2013-12)                                                                      ¨ U12 (2011-10)                                            ¨ U12* competi 
                                                                                                                                                                                                                     * Segons selecció 
 

¨ U14 (2009-08)                                                                        ¨ U16 (2007-06)                                               ¨ U18 (2005)  
 

¨ Programa ESQUI ESTUDI TECNIFICACIÓ U14 
 

¨ Veterans Perfeccionament ·                                                 ¨ Veterans Competició  
 
 
 
 

Serveis: 
 

ü  Llicència federativa FAE (assegurança col·lectiva obligatòria per cobertura activitat esquí):    ¨ Fins a U10 · 45€/any                          ¨ U12 i més grans: 96€/any 
 

¨ Esquí escolar amb el club 150€ (a partir de U8)                                    
 
¨ U10 · Sessions nocturnes Canaro 15€/sessió                                        ¨ U12 · Sessions nocturnes Canaro 15€/sessió 
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Pagament*: 
 

¨ 1 rebut bancari (30/6/21)*          
*(5% de dte) 
¨ 1 rebut bancari (juliol – setembre). Especificar mes : _____________ 
¨ Fraccionat* en ________ mesos (últim rebut febrer’22 màxim). Especificar : ____________________________________________ 
 *(5% de recàrrec. 2€/rebut de despeses de gestió per fraccionament)                    
 

¨ Altres mitjans de pagament · Indiqui quin: _______________________ (ex. Transferència bancària, efectiu...) 
 
Informació complementària:  

1. Quota de soci numerari (no corredors) es factura a 05/06/21. 
2. Quota de soci corredor es factura a 05/11/21. 
3. Llicència FAE (assegurança complementària per la pràctica en esqui club) es factura a 05/01/22. 

 

* Preus i facilitats de pagament per residents al Principat. Tots els preus i preus per no residents, més info a www.sec.ad 
 

Més informació, Calendaris i Preus a www.sec.ad o Contacta’ns a sec@sec.ad 
 

 
Signatura dels pares o tutors (**): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A _______________, el ___ de ___________ de  
 
(**) En el cas de menors d’edat, la inscripció no es considerarà vàlida sense la signatura dels seus pares o tutors legals. 

Drets d’Imatge 

El Soldeu Esquí Club podrà captar imatges dels corredors durant els entrenaments i curses de la temporada amb finalitats educatives. Tanmateix, el Soldeu Esquí Club podrà utilitzar dites imatges per a la promoció del club i de l’esport de 

l’esquí en general. En cas que no esteu d’acord amb aquesta utilització, marqueu la següent casella: 

     £ NO autoritzo al Soldeu Esquí Club a utilitzar les imatges del meu fill/a per a finalitats no educatives. 

Protecció de dades de caràcter personal:  

En compliment de la Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals 15/2003, del 18 de desembre, el soci accepta que les seves dades de caràcter personal siguin incorporades als fitxers del club. El Soldeu Esquí Club utilitzarà aquestes 

dades per gestionar les relacions amb els seus socis, actius o potencials. Ocasionalment, el Soldeu Esquí Club podrà utilitzar aquestes dades per informar d’ofertes, promocions i altres notificacions de caràcter comercial que els patrocinadors 

de l’entitat adrecin als seus socis. El soci podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de la seva informació personal mitjançant una sol·licitud, per escrit i degudament signada, adreçada al Soldeu Esquí Club. Aquesta 

sol·licitud haurà d’especificar el nom i els cognoms de la persona interessada, el seu domicili a efectes de notificació, i la corresponent petició, i haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant. 

 

 


