
 
 

                  CAMPUS ANTERIOR Sí    No   GRUP DEL NEN/A      Prebenjamins  (2013-2014)         Alevins (2007-2008)                    Prebenjamins  (2011– 2012)           Infantils (2005-2006)   
      Benjamins (2009-2010) DADES PERSONALS   AUTORITZACIÓ  En/na ....................................................................................... com a pare / mare / tutor autor itzo a en/na   
…………………………………………………………………………………..…………...a: 

     
    Sí    No   
    Sí    No   
 
    Sí    No   
     
    Sí    No   

DADES D’INTERÈS  Té alguna al·lèrgia?  Sí   No    Quina? _______________________________________  Hi ha alguna malaltia que sense impedir-li la pràctica esportiva sigui important conèixer?             Sí   No   Quina? ________________________________________________________________________________ 
 Pren algun medicament? Sí   No   Adjuntar recepta mèdica i horari d’administració:  ________________________  Sap nedar?             Sí   No   Ha de portar taps a les orelles dins de l’aigua ? Sí   No   Posi aquí si el/la seu/va fill/a vol anar amb un/a altre/a nen/a (sempre que siguin del mateix any de naixement), 3 màxim. 
__________________________________________________________________________________________________  
En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat del que es titular i responsable el Club Natació Terrassa, amb la finalitat de:  a) Facilitar la relació comptable fiscal i administrativa que ens vincula amb vostè, b) Gestionar les dades del seu fill/filla com a participant   
del Campus d’estiu, c) Dur a terme les activitats del Campus d’Estiu, d) Informar-lo sobre altres activitats que organitzi el Club Natació  Terrassa similars a aquesta. Els destinataris de les dades son el personal del Club Natació Terrassa. Si ho desitja pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la citada llei, tot adreçant-se a l’oficina d’administració del club.       Data d’inscripció:      Signatura del pare / mare / tutor:    

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                                          
FUTBOL D’ESTIU 2018    

FOTO NOM    NÚM.                     COGNOMS  D. NAIX.                        DOMICILI             CP                     LOCALITAT        TARG.SANITÀRIA                      NOM  PARE        TELÈFON TREBALL      E-MAIL        MÒBIL                     NOM MARE        TELÈFON TREBALL      E-MAIL        MÒBIL                    ALTRES TELÈFONS              A assistir al futbol estiu que organitza el Club Natació Terrassa, incloent totes les activitats que es puguin fer fora del recinte 
del club i de la ciutat dins de l’àmbit del campus  A prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries sota la convenient prescripció facultativa   
A realitzar les fotografies que l’organització cregui adients per ser penjades a la pàgina web del Club, facebook i/o d’altres mitjans de publicitat (catàlegs, fulletons,...)  
A marxar sol a casa o acompanyat d’un germà/na de nivell superior de les instal·lacions del Club Natació Terrassa 



 
 

 
FUTBOL D’ESTIU 2018  Matí Tarda Acollida Menjador  25-29  juny   
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   Dl     Dt      Dx     Dj      Dv  3-6 juliol  

  
  

     
     Dt      Dx     Dj      Dv  

     
     Dt      Dx     Dj      Dv  9-13 juliol  
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   Dl     Dt      Dx     Dj      Dv  16-20 juliol  
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   Dl     Dt      Dx     Dj      Dv   23-27  juliol   
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
Punt d’Atenció al Soci de dilluns a dissabte de 8.00 a 21.00h.  Av. Abat Marcet, s/n Tel. 937352626         Fax: 937353639 
Adreça d’Internet http://www.clubnatacioterrassa.cat / Correu electrònic: cnt@clubnatacioterrassa.cat          http://www.facebook.com/clubnatacioterrassa AUTORITZACIONS DE CÀRREC EN COMPTE  Per la present, autoritzo a carregar en el compte detallat els rebuts emesos pel Club Natació Terrassa i em comprometo a complir els estatuts i reglament intern vigents al Club Natació Terrassa. Titular del compte IBAN                 ENTITAT OFICINA D.C COMPTE                                              CODI BIC Signatura titular del compte 

 Mateix número compte soci  
MODALITATS DE PAGAMENT            Seleccioni modalitat de pagament escollida 
    
  Targeta de crèdit o de dèbit. 
  Domiciliació bancària. 
  Ingrés al compte corrent ES90-0182-2347-4302-0158-1973, tot indicant el nom i cognoms            de l'inscrit i el nom del campus (Futbol estiu 2018).  * Els descomptes del campus no s’aplicaran a partir del 23 de juny de 2018 

http://www.facebook.com/clubnatacioterrassa



