
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DOSSIER PER A NOUS NEDADORS 
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TEMPORADA 2018/2019 
 
 

Documents que cal portar 
 

Heu de portar emplenats i signats els documents 1, 2 i 3: 

 
 Full d’inscripció (document 1) 

 

 Autorització de difusió d’imatge del nedador/a (document 2) 
 

 Full de sol·licitud de llicència federativa, sense posar data (aquest document 
s’entrega al setembre quan la FCN ens el facilita) 
 

 2 Fotocòpies del D.N.I. del nedador/a. Si no té, 2 fotocòpies del llibre de família. 
 

 2 Fotocòpies del CAT SALUT del nedador/a. 
 

 Fotocòpia del D.N.I. del pare/mare o tutor (el que vulgueu que surti com a soci 
de l’entitat) 
 

 Fotocòpia de la cartilla de vacunacions al dia. 
 

 Una fotografia del nedador/a. 
 

 Fotocòpia de la llibreta del compte bancari per a la domiciliació de cobraments 
o qualsevol rebut on hi consti el núm. complet amb l’IBAN i que el soci sigui el 
titular del compte. 
 

 Full d’autorització de sortides, signada pel pare i mare (tots dos) o tutor/a 
(document 3) 
 

Cada dos anys es recomana que el nedador/a es faci una revisió mèdica esportiva 
completa. El Club es posarà en contacte amb l’empresa més adient i facilitarà la 
informació deguda a les famílies. 

 



 

ASSOCIACIÓ NATACIÓ GRAMENET  Instal·lacions esportives Can Zam - C/ Victor Hugo, s/n 
08924 Santa Coloma de Gramenet  Tel.  625644904 

E-mail: nataciogramenet@hotmail.com Web: www.nataciogramenet.es 
 

 
 
  

NORMES I INFORMACIÓ 
 
 

És obligatori complir amb totes les normes establertes per un bon funcionament del 
Club.  

La temporada comença el primer dilluns de setembre i acaba el 30 de juliol. El més 
d’agost és el mes de vacances, però el rebut mensual es passarà igualment per poder 
fer front a les despeses del sou dels entrenadors/es. 

En cas que qualsevol rebut sigui retornat pel banc, es passarà de nou al mes següent 
amb l’increment corresponent de les despeses de devolució, a càrrec del nedador/a. 

En cas de voler donar-se de baixa del Club, s'haurà de comunicar per escrit al correu 
electrònic d’ANG amb 30 dies d'antelació, fixant com a data límit el  dia 5 del mes 
anterior. Si el nedador/a es donés de baixa passat aquest dia es cobrarà igualment el 
rebut del mes en curs. 

Serà causa de baixa directa, la manca de compliment de les normes de convivència 
dins de l'entitat i la falta de pagament d’un màxim de 3 mensualitats seguides. 

Heu de donar un cop d'ull de tant en tant a les xarxes socials (WhatsApp, Facebook, 
Instagram, ....) i sobretot al correu electrònic, ja que és on s'envia tota la informació 
de sortides, competicions, canvis d'horaris, etc ..... 

 
 

BENVINGUTS/DES AMB NOSALTRES !!
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QUOTES 
 

 
1. Llicència federativa anual : 
 
És anual amb validació d’octubre a octubre i el preu el marca cada any la FCN. La 
temporada 2017-2018 per els menors de 16 anys va tenir un import de 41,90€ i per 
als majors de 16 anys de 45,20€. 
 
El rebut corresponent es passarà el mes d’octubre. En cas de que el nen/a entri quan 
la temporada està començada, el pagament es farà en efectiu directament  a les 
nostres oficines, els divendres de 19:00 a 20:00 hores. 
 
2. Rebut mensual nedador : 
 
Serà domiciliat i es cobrarà entre el dia 1 i 10 de cada mes. 
 
La quota mensual dels nedadors/es al club és de 35€. 
 
Així mateix, el rebut de Duet Sport Can Zam per a l’any 2018 per a menors de 14 anys 
és de 7,57€ mensuals i per als majors de 14 anys de 10,08€ mensuals. 
 
3. Rebut anual família : 
 
És obligatori que com a mínim un component de la unitat familiar, pare o mare, sigui 
soci de l’associació. Es passarà un rebut domiciliat anual de 10€ a principis de 
temporada, el mes de setembre. 
 
 

PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 
 
 
Us informem que la fitxa federativa del nedador inclou una pòlissa d’assegurança en 
cas d'accident. Els entrenadors disposaran dels impresos de parts d'accident que cobreix 
l’assistència mèdica en horari d’entrenament. 
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
 

 
 
 
Nom del pare i mare :  ………………………………………………………………………......…… 

 ……………………………………………………………....…………..…… 

 
Com a representant legal de: 
 
Nedador/a : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autoritzem a A.N.G a utilitzar la imatge del nedador/a per anuncis varis del Club en 
diferents medis de comunicació, sigui Internet, revistes, xarxes socials, publicacions, 
etc. 
 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a ……..…. de …………..…………………..de …….……….… 
 
 
 
 
Signatura i DNI pare Signatura i DNI mare 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES 
 
 

 Jo ______________________________________ amb D.N.I. ____________________ 

 Autoritzo al meu fill/a (nom i cognoms): _____________________________________ 

       Amb D.N.I. ______________________________________ 

Nascut a (població): _____________________________________________________ 

 En data (dia-mes-any): ____________________________ 

 I amb domicili a: 

 Adreça:  _______________________________________ Núm.: ______ Porta: ______ 

 Població: ______________________________________________ CP: ____________ 

 Província: ______________________________________ 

 

A assistir a totes les competicions de natació dins i fora de l’àmbit territorial, sortides, Stage, 
etc., que l’Associació Natació Gramenet tingui previst durant totes les temporades que el 
nedador/a pertanyi al Club.  

 
 

Signatura i DNI del pare o tutor:    Signatura i DNI de la mare o tutora : 

  

 

 

 

 

 

A __________________________________ a _____ de ______________ de 20_____ 

  


