Campo de fútbol As Eiroas s/n
15105 Carballo – A Coruña
efluiscalvosanz@gmail.com

Tel/fax 981 703 555
www.escolaslcalvo.com

NIF G-15116775

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN/ ALTA DE SOCIOS
DATOS DO SOCIO
APELIDOS E NOME
DNI

DATA NACEMENTO

DIRECCIÓN

C.P.

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

TIPO DE CARNET
Masculino

70 €

Feminino

50 €

Protector

90 €

Infantil

10 €

Pensionista

50 €

Familiar

100 €

Sinale cunha X o tipo de carné elixido.

UNIDADE FAMILIAR
Parentesco

Apelidos e nome

Data nacemento

1.
2.
3.
4.

MODALIDADE DE PAGO
Efectivo
Domiciliación bancaria
Sinale cunha X o tipo de modalidade.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Apelidos e nome do titular da conta
ES
Segundo o esixido pola Ley de Servicios de Pago 16/2009, AUTORIZO ao Bergantiños F.C., con C.I.F. G-15116775 a xirar no número de conta indicado,
dende a data la presente e con carácter indefinido, os recibos correspondentes ás cotas de socio/a do club.

En Carballo, a

de

de 2016.

Titular da conta (sinatura)
De acordo co establecido pola Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun
ficheiro do que é titular o Bergantiños F.C. e poderán ser utilizados para realizar os trámites administrativos necesarios para xestionar a alta ou renovación do carné de socio na
nosa organización. Informámoslle ademais que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no domicilio do Bergantiños F.C., en Polígono
Industrial de Bértoa-Carballo, C.P. 15105, Carballo, A Coruña.
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O Bergantiños F.C. está levando a cabo unha actualización dos números dos actuais socios e alta de novos socios, e
con este motivo emitirá novos carnés, que se poderán recoller proximamente nas oficinas que o club dispón no campo
de fútbol de As Eiroas.

Unha vez recollido o novo carné o Bergantiños F.C. aconsella que, ao non ter ningunha validez os documentos antigos,
se destrúan co fin de eludir posibles confusións e evitar incidencias non desexadas tanto no acceso ao estadio como
ao realizar calquera tipo de xestión.

O club recorda que queda expresamente prohibido o uso irregular dos dereitos derivados da condición de socio, así
como a venda ou revenda do carné incluíndo a cesión non gratuíta ou subasta do mesmo en calquera medio. O socio
titular do abono será sempre responsable do seu bo uso.
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