
SECCIÓ DE MUNTANYA DEL CLUB POLLENÇA
La Plaça, 10 – POLLENÇA 07460 (ILLES BALEARS )
secciodemuntanya@gmail.com
secciodemuntanyapollenca.wordpress.com

Llicències 2021
Comença un nou any i cal renovar les llicències.

La gran novetat per a aquest nou any és la llicència digital, per la qual cosa és indispensable
que tots els socis tinguin el seu e-mail actualitzat per poder rebre les instruccions i
contrasenya de la seva aplicació en el mòbil.
Tan sols els menors edat i la gent gran estaran dispensats i podran seguir amb l'opció del carnet de
plàstic, sense cap cost. Aquells que ho desitgin expressament per altres causes, podrà tenir un
cost extra de per l'emissió del carnet en plàstic.
Els preus de les llicències, no pateixen ni variació de modalitats ni increment de preu.
És més, es comptarà amb la inclusió del carnet REAJ com a socis de la Xarxa d'Albergs Juvenils
d'Espanya.

Només es tramitarà l’assegurança a aquella persona que hagi fet l’abonament de la quota
corresponent segons la següent taula. L’abonament el podeu fer amb un ingrés al compte nº ES52
2056 0008 2710 0099 9324 (COLONYA)  de la secció de muntanya.
Enviar el comprovant i les dades emplenades a secciodemuntanya@gmail.com. O amb un
whatsApp al 639566331
Demanam als socis que tenen domiciliació bancària:(que si fos possible fessin l’ ingrés, per evitar
les comissions) que vulguin una altre modalitat d’assegurança, que han canviat de banc o de nº de
compte, o que vulguin el carnet quan abans millor ens ho comuniquin el més aviat possible. (ja
que fins passat aproximadament un mes, no es fa l’ ingrés per part dels bancs i per tant la
llicència).
Ompliu el formulari següent amb totes les vostres dades* amb lletra clara. Revisau que siguin totes
correctes i actualitzades.
D.N.I.: Nacionalitat: □ Home □ Dona
Nom:                                                  Llinatges:
Data de naixement: Població i Codi postal:
Adreça: Telèfon mòbil:
Correu electrònic: Modalitat sol·licitada:
Disciplina que practica ( Marcar la preferent)
□ Curses per muntanya □ Escalada □ Marxa Nòrdica □ Excursions
□ Rocòdrom □ Alpinisme □ Espeleologia □ Vies Ferrades
□ Marxa i senderisme □ Campaments □ Splitoboard □ Barrancs
□ Raquetes de neu □ Snow muntanya

□ Vull el carnet en plàstic i passaré a recollir -ho (marcau l’opció)

□ CA NA FELANITXERA C/ Adan Diehl nº8 Pollença 971531986

□ La podeu donar a.....................................................................................................................

□ *Autoritzo en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de

Dades de Caràcter Personal, que les meves dades siguin incorporades a un fitxer en propietat de la Secció

de Muntanya del Club Pollença i PlayOff Informàtica, així com la companyia asseguradora vigent per a la

meva llicència federativa. (Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació o oposició de les

seves dades personals mitjançant correu electrònic a secciodemuntanya@gmail.com).


