
   CLUB ESPORTIU GADEX curs 2019-2020

Refer.

Extraescolars Escola Can Serra

DADES DEL/A PARTICIPANT

COGNOMS NOM CURS

DATA NAIXEMENT E-MAIL

ADREÇA          C.P.

1r adult sol·licitant: TELÈFON CONTACTE

2n adult sol·licitant: TELÈFON CONTACTE 

TARGETA SANITÀRIA

Tria amb una "x" l'activitat/s que vols fer durant aquest curs

Escola de Futbol (P4 - P5) Patinatge en línia (P4 - 6è) Teatre (1r - 6è)

Futbol Sala (1r - 2n) Hoquei en línia (P4 - 6è) Dibuix i Pintura (P4-6è)

Futbol Sala  (3r-4t ) Expressió Corporal i Dança (P3 - P5) Play English (P4 - P5)

Futbol Sala (5è-6è) Dance Sessions (1r-6è) Play English (1r - 2n)

Voleibol (3r - 6è) Taekwondo (P4 - 6è) Play English (3r - 4t)

Iniciació Esportiva (P4-2n) Taller de Jocs (P3) Play English (5è - 6è)

Ping Pong (3r-6è) Acrosport (3r-6è)

DADES PER DOMICILIAR ELS REBUTS

NOM TITULAR DEL COMPTE 

La signatura d'aquesta inscripció compromet també a tenir previsió dels rebuts mensuals de l'activitat/s escollides.

La devolució de rebuts comportarà un recàrrec de 3,5€ en concepte de despesa bancària.

Barbera del Valles, _____ de _______________ de 20___

BUTLLETA D' INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  i ALTA DE SOCI/A

Les dades de caràcter personal recollides a la present inscripció s'han incorporal al f itxer de CLUB ESPORTIU GADEX, de conformitat  amb la llei orgànica 
15/99, per l'adequat desenvolupament de l'activitat esportiva i recreativa. Només CLUB ESPORTIU GADEX (responsable del fitxer) accedirà a les dades i en 
casos excepcionals entre col·laboradors que li prestin un servei en els termes del art.12 LOPD, sense que això comporti una cessió de dades. Les úniques que 
es realitzen són les exigides per llei i les necessàries per al cobrament  corresponents a les entitats bancàries, a entitats asseguradores si existís lessió i en el 
seu cas a altres clubs esportius del grup amb la finalitat d'organitzar trobades, competicionso activitats puntuals, així com si fossin necessàries per tasques 
administratives i de gestió a l'AMPA del centre en que es realitza l'activitat. Pot exercir el seu dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-lo 
a CLUB ESPORTIU GADEX, departament d'atenció a l'afectat C/ Alfons Sala, 33-39 (despatx 9), per correu ordinari.       
 
Les activitats organitzades pel Club o a les qual participa, poden publicar-se en diferents mitjans de comunicació dels que disposa, poguen aparèixer imatges 
dels participants. Es per la qual cosa que, si no manifesta el contrari a la casella habilitada a tal efecte, ens autoritza a la publicació de la seva imatge i és 
participant o en el seu cas, la del seu fill/a. 
 
        No desitjo que la meva imatge com a participant o en el meu cas, la del meu fill/a sigui exposada en dossiers gràfics o telemàtics (com planes web) o 
anàlogs de CLUB ESPORTIU GADEX. 
 
Acceptat i conforme 
 
El titular de les dades o representant legal: Sr/Sra. _________________________________________________ 
Signat 
 
 
 


