
 

CLUB FUTBOL REUS ROIG I NEGRE                              

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ SOCIS 20/21 

SOL-LICITUD NOUS SOCIS  20/21    /   RENOVACIÓ SOCIS 19/20 FINS 31 DESEMBRE 2020 

(Marcar una opció)  NOU SOCI o RENOVACIÓ o 

Per la present sol·licito la inscripció com a soci al CF REUS RN i certifico que les dades que hi ha a 

continuació són certes. De la mateixa manera accepto totes les normes i reglaments del Club 

1- DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT                           NUM CARNET SOCI___________ 

  

Nom            Cognoms   
    

Adreça           C.P.                  Població   
      

DNI            Data naixement  
    

Telèfon 1                 Telèfon 2    e-mail  
      

           

2- PAGAMENT.____LA CUOTA SOCIAL ANUAL PER LA TEMPORADA 20/21 ES DE 10€______  

EN CAS DE TRANSFERENCIA EL NOSTRE COMPTE: CAIXA GUISSONA: ES10 3140 0001 91 001 40969 00 

Efectiu   o        Transferència o            Domiciliació bancària  o    (Marcar una opció)  
  

    IBAN     ENTITAT        OFICINA              D.C.              NÚM. COMPTE/LLIBRETA   

        -          -          -      -                      
 

En cas que hagi escollit el pagament per domiciliació bancària el sotasignant autoritza que siguin 

atesos els rebuts tramesos pel CF REUS ROIG I NEGRE, fins a la seva sol·licitud de baixa:  
                 Signatura:  
Nom i cognoms ................................................   
  

Reus, a ........ d ....................... de........  
  

  
En omplir aquesta sol•licitud acceptes i et compromets a complir amb els Estatuts del nostre club.  

Un cop rebem totes les dades ens posarem en contacte amb tu per tal de fer-te la benvinguda a l'entitat. 

El Club es reserva el dret a no acceptar la sol·licitud en cas que concorrin circumstàncies justificades.  

 

 Les dades facilitades en aquest formulari seran incorporades en un fitxer de titularitat del CLUB FUTBOL REUS ROIG I 

NEGRE amb l’objectiu de difondre les seves activitats. En aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició posant-se en contacte amb l’oficina a través del correu cfreusinfo@gmail.com seguint  el procediment indicat a la 

política de privacitat que trobareu a la pàgina web del club. www.clubfutbolreus.com  
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