FULL INSCRIPCIÓ CASAL I CAMPUS ESPORTIUS 2021
DATA D’INSCRIPCIÓ
GERMÀ INSCRIT

SI

NO

SOCI AEB
TREBALLADOR HOSPITAL

NOM:

SI
SI

NO
NO

DADES DEL PARTICIPANT
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CP:
DATA NAIXEMENT:
DNI:
CATSALUT:
TALLA SAMARRETA:
*Cal adjuntar fotocopia de DNI, CAT SALUT I CARNET DE VACUNES del nen/a
DADES MARE/TUTORA
NOM I COGNOMS:
TELÈFONS DE CONTACTE:
E-MAIL:
DADES PARE/TUTOR
NOM I COGNOMS:
TELÈFONS DE CONTACTE:
E-MAIL:
OBSERVACIONS
MALALTIES:
PREN MEDICACIÓ:
INTOLERÀNCIA ALIMENT:
SAP NEDAR:
ALTRES:

AUTORITZACIONS
Autorització per fer excursions I sortides fora de la instal·lació.

Autorització per anar-se sol a casa.

PROTECCIÓ DE DADES:
A.E. Bellsport vol informar als seus socis que, en compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (REGLAMENT
GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES):
1. Les dades personals cedides pels socis passen a formar par d’un fitxer de titularitat de l’A.E. Bellsport, situat a c/ Mare de Déu de Bellvitge nº7, 08907, Hospitalet de Llobregat.
2. Els socis tenen dret a exercir el seu dret d’accés, rectificació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l’adreça a dalt indicada.
3. El fitxer format per les dades personals dels nostres socis compleix amb la normativa desenvolupada al REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES.
Autoritzo a l’A.E. Bellsport al tractament de les dades personals facilitades anteriorment amb el correcte compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016.
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE:
A.E. Bellsport fa difusió de les seves activitats esportives en diferents medis de comunicació convencionals o telemàtics, web de l’entitat i xarxes socials del club. Per aquesta
difusió es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, usuaris realitzant diferents activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge, i per el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, la direcció de l’A.E. Bellsport demana el consentiment
dels usuaris o dels seus tutors legals (en cas de menors d’edat) per poder publicar fotografies on aparegui la seva imatge i siguin clarament identificables.
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies de les activitats esportives organitzades per A.E. Bellsport i exposades per a la difusió d’aquestes, durant
el període de vinculació amb el club AE. Bellsport.
Signatura:

HORARIS, ACTIVITATS I SERVEIS
ACTIVITATS
HORARI

ACOLLIDA

CAMPUS ESPORTIU
MENUTS

8 a 9h

9 a 13h

9 a 15h

9 a 17h

MULTIESPORT

BALLS
MODERNS

FUTBOL SALA

BÀSQUET

OCIPADEL
GIMNÀSTICA
RÍTMICA

CAMPUS PÀDEL

28 JUNY -2
JULIOL
5 - 9 JULIOL
12 - 16 JULIOL
19 - 23 JULIOL
26 - 30 JULIOL

*Si estàs interessat en apuntar-te en agost al casal d’estiu; no dubtis en preguntar!! FES LA PRE-INSCRIPCIÓ!!!!

PRESSUPOST (a emplenar per l’entitat)
Número de setmanes al CASAL O CAMPUS ESPORTIU: _____________________________________ __________ ___________________________

€

Número de setmanes a l’ACOLLIDA: ___________________________________________________________________________________________

€

DESCOMPTE PER TREBALLADOR DE L’HOSPITAL: __________

__ __________

€

TOTAL A PAGAR: _______________________

€

