CLUB NATACIÓ CORNELLÀ
NIF: G-59147017
Piscina Municipal “Can Millars”
Tel. / Fax: 93 474 31 50 – E-mail: infoclub@cncornella.cat

Exemplar Club

NORMATIVA FUNCIONAMENT CLUB NATACIO CORNELLA
Resum dels punts importants per els socis del CN CORNELLÀ:
Punts a explicar:
 Tot nedador/a de qualsevol categoria que entra al club de natació des de l’escola fins
a la categoria màster passa a ser soci d’aquest, sigui federat o no sigui federat.
 Els socis de l’Entitat estan obligats a fer efectiva la quota mensual amb la liquidació del
rebut corresponent.
 En cas de devolució del rebut, el Club cobrarà al soci les despeses que es derivin de la
gestió bancaria.
 Les quotes es cobren mensualment tot els mesos de l’any, inclòs agost i períodes com
setmana santa i Nadal.
 A les assemblees es IMPORTANTISIM que tots els socis assisteixen per estar
informats de tot i poder compartir opinions.
Funcionament i gestió del club:
 On es destinen els diners de les quotes dels socis:
-Personal del club que cobra, (entrenadors assalariats en nòmina i monitors per hora)
-Junta directiva que gestiona el Club (composta per pares de nedadors, sense lucre, és a dir, que no
cobren i paguen les quotes dels seus fills nedadors.
-Piscines (no es paguen, perquè ens les cedeix l'ajuntament)
-Despeses que surten de les quotes dels socis i petita subvenció anual de l'ajuntament, que és l'única font
d'ingrés per al Club; pagament de sous a entrenadors i monitors, seguretat social dels assalariats, gestoria
mensual, assegurances anuals "que són tres obligatoris que hem de tenir”, impostos, telèfon e internet,
impressores amb les seves despeses, tòner, folis i comissió bancària mensual per cobrament de rebuts .
També, en les competicions de lliga, el pagament dels àrbitres a la federació catalana, blocs de temps
sol·licitats a la impremta, cronòmetres obligatoris que hem de tenir en les competicions realitzades a les
nostres instal·lacions, el pagament de cada inscripció a la federació, en els campionats a la prova que
realitzi cada nedador, pagament d'una quota anual a la federació segons la quantitat de llicències de
federats que tingui el Club, cuota anual a l’associació de clubs de Catalunya, trofeus com medalles i copes
que vam lliurar en els nostres trofeus, que solen ser dues a la temporada més els que se'ls lliura a tots els
nedadors en el sopar Aniversari que cada any s'intenta celebrar i se'ls dóna tot i que no assisteixin, regal
que s'entrega a tots els nedadors per l'Aniversari, adorns i complements per a cada esdeveniment,
primers pols i gorres que el club fa lliurament quan el nedador es federa, autocar per stage, el 100% dels
menjars del nedador en copes i campionats, 100 € per nedador en estada si ha de dormir fora, begudes i
menjar quan fem la presentació d'equips, activitats per als nostres socis més petits d'escola com:
samarretes, primers gorres, xocolatada, material per a activitats, disfresses de Pare Noel, elf, Reis Mags i
patges, revelat de fotos que el club fa entrega als que se la fan per Nadal ...

 En cas de sol·licitud de baixa de l’Entitat, aquesta es tindrà de comunicar a les oficines del
Club o al mail documentacion@cncornella.cat amb un mes d’antelació.
 A les convocatòries per totes les competicions, les nedadores i nedadors del Club portaran
l’equipatge oficial i seran puntuals amb l’hora de convocatòria.
LLEGIT I CONFORME: Data_______________________
Nom i cognoms: _________________________________________

Signatura y DNI:_____________________

CLUB NATACIÓ CORNELLÀ
NIF: G-59147017
Piscina Municipal “Can Millars”
Tel. / Fax: 93 474 31 50 – E-mail: infoclub@cncornella.cat

Exemplar soci

NORMATIVA FUNCIONAMENT CLUB NATACIO CORNELLA
Resum dels punts importants per els socis del CN CORNELLÀ:
Punts a explicar:
 Tot nedador/a de qualsevol categoria que entra al club de natació des de l’escola fins
a la categoria màster passa a ser soci d’aquest, sigui federat o no sigui federat.
 Els socis de l’Entitat estan obligats a fer efectiva la quota mensual amb la liquidació del
rebut corresponent.
 En cas de devolució del rebut, el Club cobrarà al soci les despeses que es derivin de la
gestió bancaria.
 Les quotes es cobren mensualment tot els mesos de l’any, inclòs agost i períodes com
setmana santa i Nadal.
 A les assemblees es IMPORTANTISIM que tots els socis assisteixen per estar
informats de tot i poder compartir opinions.
Funcionament i gestió del club:
 On es destinen els diners de les quotes dels socis:
-Personal del club que cobra, (entrenadors assalariats en nòmina i monitors per hora)
-Junta directiva que gestiona el Club (composta per pares de nedadors, sense lucre, és a dir, que no
cobren i paguen les quotes dels seus fills nedadors.
-Piscines (no es paguen, perquè ens les cedeix l'ajuntament)
-Despeses que surten de les quotes dels socis i petita subvenció anual de l'ajuntament, que és l'única font
d'ingrés per al Club; pagament de sous a entrenadors i monitors, seguretat social dels assalariats, gestoria
mensual, assegurances anuals "que són tres obligatoris que hem de tenir”, impostos, telèfon e internet,
impressores amb les seves despeses, tòner, folis i comissió bancària mensual per cobrament de rebuts .
També, en les competicions de lliga, el pagament dels àrbitres a la federació catalana, blocs de temps
sol·licitats a la impremta, cronòmetres obligatoris que hem de tenir en les competicions realitzades a les
nostres instal·lacions, el pagament de cada inscripció a la federació, en els campionats a la prova que
realitzi cada nedador, pagament d'una quota anual a la federació segons la quantitat de llicències de
federats que tingui el Club, cuota anual a l’associació de clubs de Catalunya, trofeus com medalles i copes
que vam lliurar en els nostres trofeus, que solen ser dues a la temporada més els que se'ls lliura a tots els
nedadors en el sopar Aniversari que cada any s'intenta celebrar i se'ls dóna tot i que no assisteixin, regal
que s'entrega a tots els nedadors per l'Aniversari, adorns i complements per a cada esdeveniment,
primers pols i gorres que el club fa lliurament quan el nedador es federa, autocar per stage, el 100% dels
menjars del nedador en copes i campionats, 100 € per nedador en estada si ha de dormir fora, begudes i
menjar quan fem la presentació d'equips, activitats per als nostres socis més petits d'escola com:
samarretes, primers gorres, xocolatada, material per a activitats, disfresses de Pare Noel, elf, Reis Mags i
patges, revelat de fotos que el club fa entrega als que se la fan per Nadal ...

 En cas de sol·licitud de baixa de l’Entitat, aquesta es tindrà de comunicar a les oficines del
Club o al mail documentacion@cncornella.cat amb un mes d’antelació.
 A les convocatòries per totes les competicions, les nedadores i nedadors del Club portaran
l’equipatge oficial i seran puntuals amb l’hora de convocatòria.
LLEGIT I CONFORME: Data_______________________
Nom i cognoms: _________________________________________

Signatura y DNI:_____________________

CLUB NATACIÓ CORNELLÀ
NIF: G-59147017
Piscina Municipal “Can Millars”
C/ Bonavista, 70 – 08940 CORNELLÀ DE LL.
Tel. / 93 474 31 50
Movil/ 640 14 83 53 – E-mail: infoclub@cncornella.cat

Consentiment per al tractament de dades e imatge de caràcter personal
En Compliment del que estableixo en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre amb la nova normativa
de Protecció de Dades (RGPD) en vigor el 24 de maig / 2016, i aplicable a 25 maig / 2018, li comuniquem
que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l'entitat
Club Natació Cornellà responsable de l'arxiu, per tal de poder-li prestar els nostres serveis, així com per
mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'entitat i els seus serveis.
Mitjançant la signatura d'aquest document vostè dóna el seu consentiment exprés perquè el Club Natació
Cornellà pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades facilitades per vostè, comprometent-se a tractar de
forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i únicament compartir amb altres entitats, ja
siguin esportives, bancàries, ajuntament, o qualsevol activitat relacionada amb el Club de Natació Cornellà
Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a l'entitat, acompanyant còpia de
DNI.
Donat que el dret a la pròpia imatge i en compliment de l’ establert en la Llei Organica, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, la direcció del Club Natació Cornellà us
demana el vostre consentiment, per poder publicar en els nostres mitjans audiovisuals ( pagina web,
fotografies, xarxes socials ,revista i altres mitjans de difusió ) les imatges on apareguin de manera clarament
identificable el vostre fill /a, o en cas sent major d'edat aquest mateix en el seu propi nom.

Autoritzo :

Al fet que les dades facilitades puguin ser utilitzats amb el relacionat amb el club de
natació i que l’imatge, àudio , vídeo del nedador/a:
..............................................................................................................................................................................
pugui aparèixer publicada als mitjans audiovisuals de l’entitat, així com als mitjans de premsa de la ciutat,
xarxes socials (Faceboock, Twitter e Instagram ), pagina web del CNCornellà i llocs i sortides relacionats
amb l’ entitat i tot el que tingui a veure amb la natació i sortides d’oci.

Nom i Cognoms del Pare, Mare ó Tutor si es menor d’edat:
..............................................................................................................................................................................

D.N.I. ..............................................
Signatura,

Cornellà a ......................... de ................................... del 20.............

