
Trieu un element. Trieu un element. 

Fes-te’n Soci: Club Ciclista Sant Joan Despí 
 

Formar part de la nostra entitat, és tant senzill com emplenar les dades que et 
demanem a continuació i començar a gaudir de tots els avantatges que t’oferim. 

 

1. Dades personals Número de Soci/a: 

Nom:  Cognoms:  

C.P.:  Direcció:  

Població:  Email:  

Tel. fix:  Tel. Mòbil:  

Data de Naixement:  Nº de Compte:  

DNI/NIE:    

2. Quota anual de soci. 

Has estat anteriorment 
soci/òcia del nostre Club? 

Si No 
Has estat soci/òcia d’un 
altre club ciclista? 

No Si Quin? 

30 €/anual (> de 17 anys) 15€/anual (12 a 17 anys) 10€/anual (menor de 12 anys) +20 € (quota d’alta) 

Et vols federar? Mallot (model i talla) 
 

 Culot (model i talla) 
 

 

Com ens has conegut? Xarxes Socials Internet Boca-orella Una botiga Quina? 

 
 
 

Per una quota anual molt reduïda, accedeixes 
a un ampli conjunt de prestacions: 

 
 

Prestacions per ser Soci: 
-Obtenció automàtica gratuïta del mallot oficial del Club. 
-Assegurança de responsabilitat civil en les activitats organitzades. 
-Descompte per accedir a les instal·lacions del Parc Ciclista Llobregat. 
-Participació a les sortides de qualsevol dels Grups i en el Campionat Social. 
-Tramitació de la targeta federativa FCC, UCI i Targeta Bici. 
-Descomptes en establiments adherits. 

 
Forma de pagament: Pots domiciliar el pagament facilitant el teu número de compte, o fer l'ingrés al compte del club, sense oblidar el 
concepte (Quota, Llicencia FCC, Quota + alta...) i les teves dades (nom i cognoms) a l'hora d’efectuar l'ingrés. 

 
Número de compte CCSJD: LA CAIXA ES 10 2100 0291 3102 0020 3580 

 
 
 

Política de Tractament de Dades 
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer custodiat pel Club Ciclista Sant Joan Despí. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Club Ciclista Sant Joan Despí, com a responsable del fitxer, informa de las següents 
consideracions: a) Les dades de caràcter personal que li sol·licitem quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és poder gestionar de forma 
eficaç els diferents serveis oferts per aquesta associació. Aquestes dades no es cediran a tercers sota cap pretext ni concepte. b) Queda igualment 
informat de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades personals enviant un correu electrònic a 
info@ccsjd.org o per carta a Club Ciclista Sant Joan Despí, Carrer Bon Viatge, 37, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). 
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Signatura: Data: 

  



 
 
 
 

Autorització d’ús d’imatges 
 

En compliment del dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei orgànica 

1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en el cas de ser un menor 

d’edat (mare, pare, tutor/a) amb DNI núm. , 

autoritzo en nom propi o si s’escau, com a tutor/a legal del/la menor d’edat indicat a l’encapçalament de la present “Fitxa 

d’alta de Voluntari/a CCSJD”, el poder enregistrar i/o publicar fotografies i vídeos on hi aparegui ell o ella en pagines web, 

xarxes socials, revistes, presentacions digitals que hagin estat preses en l’àmbit de les activitats organitzades per l’Entitat. 

Aquesta autorització és completament gratuïta i indefinida en el temps. Cas que es vulgui revocar la present autorització, 

s’haurà de comunicar per escrit al mateix Club i estar signada per una de les persones sotasignants. 

 
 
 

Signatura de l’interessat i en cas de ser menor d’edat, del pare, mare o tutor/a: 
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