
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE SOCIO 

Nome:         Apelidos: 

DNI:        Data de Nacemento: 

Enderezo: 

Cód. Postal:  Poboación:  Provincia: 

Teléfono:       E-mail: 

SOCIO FAMILIAR 

Nome:  Apelidos: 

DNI:  Data de Nacemento: 

SOCIOS ASPIRANTES (menores de 18 anos) 

Nome Apelidos Data Nacemento DNI 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Conta (IBAN): 

Titular: 

Período de pago: 

 ☐  ANUAL  ☐ SEMESTRAL  ☐ CUADRIMESTRAL 

Fdo: 

Data: 



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

Responsable: Identidade: CLUB DO MAR CARIÑO - NIF: G15109069  Dir. postal: Avda. 
Constitución, s/n 15360 Cariño (A Coruña)  Correo electr. : clubdomarcarino@gmail.com   

“No Club Do Mar de Cariño tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlle o 
servizo solicitado: realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse 
mentres se manteña a relación co Club ou durante os anos necesarios para cumprir coas 
obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos nos que exista obriga legal. 
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se no CLUB DO MAR CARIÑO estamos a tratar 
os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder ós seus datos persoais, rectificar os 
datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa no sexan necesarios. 

Igualmente, solicito a súa autorización para ofrecerlle produtos e servizos relacionados cos 
solicitados e fidelizalo como SOCIO.” 

 SI 

 NON 

INSTRUCCIÓNS DE ALTA 

Cubrir e entregar ó CLUB DO MAR CARIÑO 

• Solicitude de inscrición de socio

Socios familiares todas aquelas persoas que pertenzan á unidade familiar dun socio 

de número. 

Socios aspirantes, os menores de 18 anos dependentes da unidade familiar. 

É imprescindible e obrigatoria a domiciliación bancaria dos recibos. 

A cota social é de 5 € / MES. Podendo facer o pago do xeito seguinte: 

1. ANUAL, importe 60 €

 (data de cobro: entre 1 e 10 de xaneiro). 

2. SEMESTRAL, 2 pagos de 30 €

 (datas de cobro: entre 1 e 10 de xaneiro, 1 ao 10 de xullo). 

3. CUADRIMESTAL, 3 pagos de 20 €

 (datas de cobro: 1 e 10 de xaneiro, 1 ao 10 de maio, 1 ao 10 de 

setembro). 
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