
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 20X500 RELLEUS 

DISSABTE 22 OCTUBRE´22 

DADES DELS INSCRITS/ES: 

Temps de sortida:    □ 8’00”    □ 9’00”  □ 10’00”  □ 11’00”  □ 12’00”  □ 13’00” 

INSCRIT 1 

Nom:                                                                  Cognoms:  

Data de Naixement:                                           Edat: 

Soci:     □    SI     □  Esportista federat CNB 

Email:  

Telèfon de contacte:                       Telèfon d’emergències: 

 

Jo, __________________________________amb DNI_____________________ considero que estic 
capacitat físicament per dur a terme aquesta prova i, per tant, eximeixo al Club Natació Barcelona de 
qualsevol responsabilitat. 

Signatura:  

 

 

INSCRIT 2 

Nom:                                                                  Cognoms:  

Data de Naixement:                                           Edat: 

Soci:     □    SI     □  Esportista federat CNB 

Email:  

Telèfon de contacte:                       Telèfon d’emergències: 

 

Jo, __________________________________amb DNI_____________________ considero que estic 
capacitat físicament per dur a terme aquesta prova i, per tant, eximeixo al Club Natació Barcelona de 
qualsevol responsabilitat. 

Signatura:  

 

 

 



 

 

INSCRIT 3 

Nom:                                                                  Cognoms:  

Data de Naixement:                                           Edat: 

Soci:     □    SI       □  Esportista federat CNB 

Email:  

Telèfon de contacte:                       Telèfon d’emergències: 

 

Jo, __________________________________amb DNI_____________________ considero que estic 
capacitat físicament per dur a terme aquesta prova i, per tant, eximeixo al Club Natació Barcelona de 
qualsevol responsabilitat. 

Signatura:  

 

INSCRIT 4 

Nom:                                                                  Cognoms:  

Data de Naixement:                                           Edat: 

Soci:     □    SI     □  Esportista federat CNB 

Email:  

Telèfon de contacte:                       Telèfon d’emergències: 

 

Jo, __________________________________amb DNI_____________________ considero que estic 
capacitat físicament per dur a terme aquesta prova i, per tant, eximeixo al Club Natació Barcelona de 
qualsevol responsabilitat. 

Signatura:  

 

 

PROCÉS INSCRIPCIÓ (següent pàgina): 

 

 

 

 

 



 

1. RESERVA DE PLAÇA I PAGAMENT: https://cnb.miclubonline.net/   → Esdeveniments 
/ Tria un grup  /   20x500 

 
El pagament haurà de ser individual, essent la suma de les inscripcions de tots els membres del relleu. 

 

2. FORMULARI INSCRIPCIÓ: Enviament d’aquest full inscripció a ocerezuela@cnb.cat  

Preu individual per participant/ Socis 12€  / Esportista federat CNB 8€  

 

Responsable: Club Natació Barcelona · CIF G08533689 · Dir. Postal Passeig Joan de Borbó, 93 de BARCELONA CP 08039 

INSCRIT 1 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El 
consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant 
el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Les seves dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una 
obligació legal. Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el 
responsable del tractament. Així mateix, sol·licito la seva autorització per a finalitats addicionals. 

  □  Accepto que les meves dades siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics. 

  □  Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de l’empresa  

INSCRIT 2 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El 
consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant 
el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Les seves dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una 
obligació legal. Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el 
responsable del tractament. Així mateix, sol·licito la seva autorització per a finalitats addicionals. 

  □  Accepto que les meves dades siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics. 

  □  Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de l’empresa  

INSCRIT 3 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El 
consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant 
el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Les seves dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una 
obligació legal. Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el 
responsable del tractament. Així mateix, sol·licito la seva autorització per a finalitats addicionals. 

  □  Accepto que les meves dades siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics. 

  □  Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de l’empresa  

INSCRIT 4 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El 
consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant 
el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Les seves dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una 
obligació legal. Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el 
responsable del tractament. Així mateix, sol·licito la seva autorització per a finalitats addicionals. 

  □  Accepto que les meves dades siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics. 

  □  Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de l’empresa  
 

 

 

https://cnb.miclubonline.net/
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