
 
 

 
 
 
OBSERVACIONS - …………………………………………………………………………………………….. 
 
DADES DE L’ABONAT –  
 
* Cognoms - …………………………………………………………* Nom - ..........…………………………….…... 
* D.N.I. - ……………………………………….…..    * Data de naixement - ……………………………………..….. 
* Adreça - …………………………………………………………………….......................... ………………………… 
* Població - ...............................................................................................* Codi Postal - .................................... 
* Mòbil - telèfon de contacte  - ……………………………………........................................................................... 
* Correu electrònic – NO en tinc /  SI  en tinc -  ………………………………….....…………………………………. 
                                                                                           (Escriure el correu electrònic amb MAJUSCULES) 
Si l’abonat és menor d’edat –  
* Nom i cognoms de la persona responsable - …….......................…………………………………………………… 
* D.N.I. de la persona responsable - ……………………………………….…..........................................................     
 

TIPUS DE QUOTA –  
 
Abonat individual total adult  Abonat cap de setmana individual  
Abonat individual total jove  Abonat cap de setmana en grup (2 persones)  
Abonat individual total gent gran  Abonat cap de setmana en grup (3 persones)  
Abonat en grup (2 persones)  Abonat cap de setmana en grup familiar (2 persones)  
Abonat en grup (3 persones)  Abonat cap de setmana en grup familiar (3 persones)  
Abonat en grup familiar (2 persones)  Abonat cap de setmana en grup familiar (4 persones)  
Abonat en grup familiar (3 persones)  Abonat piscina  
Abonat en grup familiar (4 persones)  Altres - .......................................................................  
Abonat piscina + Spa    
 
CLASSES DE GIMNÀSTICA –   
 
* Activitat - ........................................................................................ 
* Dies setmana - .............................................................................. 
* Horari - …………………………...................................…………….. 
 
 

                  SEPA – ORDRE DE DOMICILICIÓ DÈBIT DIRECTE    
 
IBAN –  
 
Mitjançant la signatura de la present ordre de domiciliació, el deutor a dalt indicat autoritza a NAT’S SPORT, S.A. amb CIF – 
A59032508, que a partir d’aquesta data i amb caràcter periòdic i de forma indefinida mentre durin les relacions comercials entre les 
dues parts: 

A) A NAT’S SPORT, S.A. a enviar ordres a la seva entitat financera per girar efectes al seu compte  

B) A la seva entitat financera a girar els imports corresponents al seu compte d’acord amb les ordres de NAT’S SPORT, S.A. 

                             

 
Documentació necessària –  

• Una fotografia de carnet de l’abonat  

• Fotocopia DNI (només per abonat jove) 
 
Nota –  
Si un menor d’edat vol donar-se d’alta al centre, ha de venir acompanyat del pares o representants en el moment de la 
inscripció. 
 
NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES.  

En compliment de la normativa  de Protecció de Dades, se li informa que les dades personals facilitades por Vd.   s’incorporaran  a un fitxer 

titularitat de NAT’S SPORT, S.A., amb la finalitat de gestionar les activitats esportives. Aquestes dades revesteixen el caràcter de necessàries  per lo  

que la negativa a facilitar-les impediria l’ eficàcia de la relació contractual. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per les finalitats 

recavades i sempre que constem degudament autoritzats per informar-lo sobre l’agenda d’activitats de Nat’s Sport. Les seves dades no seran cedides 

a tercers (excepte si existeix obligació legal), ni existirà tractament automatitzat de les  mateixes. Pot exercir  els  drets d’accés, rectificació, 

supressió, limitació u oposició i altres drets relatius a la protecció de dades al telèfon 93.877.33.99 o a l’adreça electrònica  lopd@nats.cat sense 

perjudici de les reclamacions davant  l’ Agencia  Espanyola de Protecció de Dades. Es mantindran  les seves dades personals mentre duri la relació 

contractual, mentre no prescriguin les obligacions legals derivades d’aquesta relació  i en tot cas  mentre no  exerciu el dret d’oposició. NAT’S ha 

adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat adient a les dades personals tractades amb l’objectiu d’evitar , en la 

mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat a les seves dades personals. Disposa de mes informació  en 

la web www.nats.cat 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

ABONAT Nº - …………………              DATA D’ALTA - …………………. 


