A CTIV ITAT DE B ÀSQ UE T
SE TMAN A S ANTA

Inscripció:

10€

Activitat subvencionada
pel Club

Del 15 al 17 d'abril
Per a nens i nenes nascuts el:
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
Pavelló Pla del Bon Aire

T' AJUDEM A MILLORAR
Horari
08:30h a 09:00h.
09:00h a 10:30h.

Acollida
Entrenament

Inscripcions limitades
Reserva la teva plaça!
Punt d'atenció al soci - Bon Aire

Treball de millora i màquina de tir

10:30h a 10:45h.
10:45h a 12:30h.

Esmorzar (fruita)
Competicions
1c1, 3c3 ...

Per més informació
674 013 777
vgomez@clubnatacioterrassa.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITAT SETMANA SANTA

DADES PERSONALS
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

AUTORITZACIÓ
En/na

.......................................................................................

com

a

pare

/

mare

/

tutor

autor itzo

a

en/na

…………………………………………………………………………………..…………...a:

A prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries sota la convenient prescripció facultativa

Sí  No 

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,...)

Sí  No 

A marxar sol a casa o acompanyat d’un germà/na de nivell superior de les instal·lacions del Club Natació Terrassa

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: ________________________

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:

