
             CEDEIRA BASKET CLUB 

 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN COMO SOCIO/A 

 
NOME E APELIDOS: _____________________________________________________________ 
DNI: ___________________________ Data de nacemento: _______________________________ 
Teléfonos: _______________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 
Poboación: _________________________ CP: _____________ Provincia: ___________________ 
 
Pola presente SOLICITO a INSCRICIÓN como SOCIO/A do CEDEIRA BASKET CLUB a partir 
da data que a continuación se indica, comprometéndome a pagar as cotas establecidas polo club e 
aceptando os termos reflectidos nos Estatutos do Club. 

 
 

En Cedeira, _______ de ___________________ do _______ 
 
 
 
 

Asinado: ______________________________ 
 
 

É necesario achegar con esta documentación unha fotocopia lexible do seu DNI. 
 
Nota informativa Socio:  
Para a tempada 2022/23 apróbase unha cuota anual de 50 euros. A dita cota inclúe a inscrición e cotas 
mensuais gratuítas para un fillo na escola de baloncesto anual, así como descontos especiais que serán 
definidos no seu momento para a participación noutros actos que organice o Clube.  Para os irmáns, de 
habelos, considerarase máis adiante a posibilidade de aplicar descontos ás actividades ás que se apunte. 
 
Nota informativa Abonado:  
No caso de facerte abonado o custe será mensual, de 10 euros para o acceso á escola de baloncesto anual. 
 
Para os efectos do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5de decembro, de protección de datos de carácter persoal e demais 
normativa de desenvolvemento, o asinante autoriza o uso dos seus datos persoais contidos nos documentos presentados e os seus 
tratamento nun ficheiro propiedade do Club, co único propósito de rexistralo como socio do club e xestionar calquera aspecto 
relacionado coa súa relación co mesmo. Coñezo os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos contidos no 
citado ficheiro, podendo exercer os ditos dereitos mediante escrito dirixido á “Cedeira Basket Club” no enderezo de correo 
electrónico cedeirabasket@gmail.com, debidamente asinado, incluíndo o seu nome completo, enderezo e fotocopia do documento 
nacional de identidade (DNI) ou calquera outro documento en vigor. 

 

Cedeira Basket Club 
CIF: G09932583     WhatsApp núm.: 722558145 
Correo electrónico: cedeirabasket@gmail.com   WEB: https://cedeirabasketclub.com/

 


