FICHA SOCIO/A

FOTO

Nome e apelidos: _______________________________________________
Data de nacemento: __________________ DNI: ______________________
Enderezo: _____________________________________________________
CP: __________________ Poboación: ______________________________
Tfno.: _____________________ Mail: ______________________________
N.º Socio ________
(A cubrir polo club)
Tipo de Socio/a (marcar cun X no cadradiño para seleccionar a opción)
▢ Socio Propietario:
Forma de pago:
▢ Socio Non Propietario:

▢ Individual

▢ Familiar (Beneficiarios e Aspirantes)

▢ Individual

▢ Familiar

▢ Íntegra

▢ Parcial (2 anos)

▢ Parcial (1 ano)

*Ver condicións, cotas e cláusulas no reverso
En caso de Socio Familiar, tanto Propietario como Non, indicar os nomes e idades dos integrantes da Unidade
Familiar.

Nº

NOME

DATA NACEMENTO

Autorización de Orden de Domiciliación BÁSICA OU CORE:
Mediante a firma deste formulario Ficha Socio/a, coa Orden de Domiciliación, vostede autoriza a Cluteca-Club
de Tenis de Cangas, con CIF G36177368, a enviar ordes á sua entidade financieira, a fin de adeudar na súa
conta os importes correspondentes de cada cobro, de acordo coas ordes emitidas por Cluteca.

Domiciliación bancaria
Banco/Caixa: _____________________________________ Sucursal: ________________
Titular: _________________________________________________
NÚMERO DE CONTA (IBAN)
E

S

Asinado: __________________________________
(Lugar e data)

CLÁUSULAS XERAIS
SOCIOS/AS PROPIETARIOS/AS
Definición (Estatutos)
Artigo 2.2.1.1. Serán Socios de Número-Propietarios os titulares dunha participación que sendo persoas físicas, maiores de
idade, solicitárano voluntariamente e fosen admitidos pola Xunta Directiva.

Vantaxes nas instalacións e actividades deportivas
▪

Ser titular dun Certificado de Participación da Sociedade.

▪

Disfrutar de tódolos bens e servizos do Club

▪

Matrícula gratuíta na Escola de Tenis.

▪

Prezos máis económicos en tódolos torneos que o Club organice.

▪

Asistir ás Asembleas con voz e voto.

▪

Vender, transmitir ou ceder o título de participación.

▪

Os integrantes da unidades familiar (Beneficiarios ou Aspirantes), terán tódalas vantaxes mencionadas antes, agás a referinte a
voz e voto nas Asembleas ou decisións do Club.

Custes
▪

Exención de cota trimestral ata un máximo de dous anos.

▪

Deberá realizar a compra dun Título de Propiedade cun valor de 530 € (individual) ou 554 € (familiar).

▪

Sistema de pago personalizado, co límite de que nun prazo de dous anos deberá ter adquirido o Titulo de Propiedade.

▪

O club establece un sistema de pago (opcional) que consiste en facer unha achega de 1 70 € de entrada e cotas mensuais para
socios individuais de 15 € (2 anos) ou 30 € (1 ano) e de 16 € (2 anos) ou 32 € (1 ano) para socios familiares.

SOCIOS/AS NON PROPIETARIOS/AS
Definición (Estatutos)
Artigo 2.2.2.1. Son Socios Beneficiarios os cónxuxes e os fillos menores de 18 anos, de socios Propietarios. Os fillos, ó cumprir
18 anos, cambian automaticamente a socios Aspirantes ou, voluntariamente, a socios Numerario-Propietarios.
Artigo 2.2.2.2. Son Socios Aspirantes os fillos de socios Propietarios que estean en idades comprendidas entre 18 e 30 anos,
ámbalas dúas incluídas, e pertenzan á unidade familiar.
Artigo 2.2.2.3. Son Socios de Número Aspirantes os fillos de socios Propietarios maiores de 18 anos que non formen unidade
familiar ou maiores de 30 anos en calquera caso que no posúan unha participación. Deberán ser socios Beneficiarios por un tempo mínimo
de dous anos para poder constar como tales.
Artigo 2.2.2.4. Son Socios de Número-Temporais as persoas físicas maiores de idade que por calquera motivo non poidan ter
unha participación e decidan formar parte da sociedade. Terán un prazo de un ano para decidir a súa incorporación. Este prazo será
prorrogable segundo decida a Xunta Directiva.

Instalacións e actividades deportivas
▪

Os Socios Non Propietarios utilizarán as instalacións se tal decisión é aprobada en Asemblea polos socios Propietarios,
establecéndose, nese caso, un regulamento de uso interno para tal efecto.

▪

A súa vixencia como socio temporal e de 1 ano, podendo ser prorrogable segundo acordo en reunión da Xunta Directiva.

A cota de socio/a é trimestral: 15 € para individuais e 18 € para familiares.

