FULL D’INSCRIPCIÓ CURSET NATACIÓ ESTIU 2018
Dades Personals.
Nom i Cognoms:
Data de Naixement:

Telèfon:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Nom, Cognoms, DNI, Telèfons i correu electrònic –fixes, mòbil, feina...-(Pare, mare o tutor)

Preu per setmana participants del curset de natació d’estiu: 16€/semana.
JUNY-SETEMBRE

HORARI 10h a 11h
(+18 anys)

HORARI 11h a 12 h
(-18 anys)

HORARI 12h a 13h HORARI 15h a 16h
(-18 anys)
(-18 anys)

25 juny al 29 juny
2 al 6 juliol
9 al 13 juliol
16 al 20 juliol
23 al 27 de juliol
30 juliol al 3 d’agost
6 al 10 d’agost
13 al 17 d’agost
20 al 24 d’agost
27 al 31 d’agost

Indiqueu quantes setmanes el vostre fill/a
participarà en els cursets de natació (de 1 a 10
setmanes): ________x 16€= ____________€
Dte. del 25% familia nombrosa o monoparental
(carnet o llibre de familia): ____________€
Total a pagar: ____________€

A INGRESSAR:

Nota: S’ha d’entregar aquest full d’inscripció
degudament emplenat, juntament amb la
còpia del resguard d’ingrés.
Per dur-se a terme els cursets de natació hi
ha d’haver un mínim de 10 persones
inscrites.

“La Caixa” número de compte: ES97 2100 8128 5323 0003 2231
Autorització: Assistència al curset de natació

Autoritzo al meu fill/filla a que pugui assistir als cursets de natació que organitza l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca amb la
col·laboració del C.N.Castellfollit durant l’estiu 2018, i que en cas d’urgència i davant la impossibilitat de poder contactar amb els
pares o tutors, pugui ésser atès mèdicament sota la direcció del facultatiu corresponent. Tanmateix autoritzo que la imatge del meu
fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats realitzades durant el curset de natació.
D’Acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran al fitxer de Cursos de Natació, responsabilitat de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, amb la
finalitat de dur a terme l’adequada gestió dels cursets. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació
complementària, si s’escau, a l’Oficina de l’Ajuntament (Plaça Sant Roc núm. 2) o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu
a l’apartat de tràmits de l’Ajuntament: www.castellfollitdelaroca.org

Signatura del pare, mare o tutor.

