INSCRIPCIÓ
Conformitat i Autoritzacions
amb NIF número:

En/na:
com a:

PARE

MARE

TUTOR LEGAL

Autoritzo el meu fill/a a assitir a les activitats programades, informades i publicitades en les condicions establertes en els documents d'informació i
inscripció. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la
direcció facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que no pateix cap trastorn físic o psíquic que dificulti específicament el desenvolupament de les
activitats, ni la relació amb els companys, ni monitors. El qui signa també autoritza al nen/a inscrit/a a participar en totes les sortides i desplaçaments fora
de la instal·lació previstos en la programació de les activitats.

CAMPUS DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I RÍTMICA
REUNIÓ
DIMECRES 29 DE MAIG A LES
20:00H AL MENJADOR DE
L’ESCOLA LA ROUREDA

En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la nova Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, Assoc.
FEM GYM, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades
personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ d'Assoc. FEM GYM.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FINALITZAT DEL TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ

DESTINATARIS

Associació Fem GYM Sant Esteve Sesrovires.
679467074
hola@femgym.cat
www.femgym.cat
Tràmit de la vostra sol·licitud
Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les
dades són obligatories per tramitar la sol·licitud.
Les vostres dades es comunicaran a l'entitat bancària corresponent per al
cobrament dels rebuts. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió
Europera.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservació permanent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o supressió, oposarvos al tractament i sol•licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’adreça
d' Associació Fem GYM Sant Esteve Sesrovires, hola@femgym.cat.

He llegit i entès la informació referent a la Protecció de Dades facilitada per nom de l’entitat, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de
Dades (Reglament (UE) 2016/679)

Signatura:

Assoc. FEM GYM, disposa d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta web, s’hi poden publicar imatges en les quals
apareguin, individualment o en grup, persones realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins l’article 18.1 de
la Constitució i regulat per la Llei 5.1982, de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, Assoc. FEM GYM
demana el consentiment per a poder publicar fotografies a on aparegui i sigui clarament identificable per a fer difusió de les activitats.

INSCRIPCIÓ

ACCEPTO I AUTORITZO

A PARTIR DEL 20 DE MAIG
MÉS INFORMACIÓ AL TEL. 679467074
O A WWW.FEMGYM.CAT

Signatura:

NO ACCEPTO

DEL 25 DE JUNY
AL 25 DE JULIOL

INSCRIPCIÓ

AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
REUNIÓ INFORMATIVA

INFORMACIÓ
Complex Esportiu Municipal
www.sesrovires.cat
Fem GYM
Telèfon: 679467074
Correu-e: hola@femgym.cat

1. Full d’inscripció emplenat.
2. Rebut bancari segons setmanes (50% a
l’hora de fer l’inscripció i la resta abans del
25 de juny).
3. Fotocòpia de la targeta sanitària o
mútua.
4. Fotocòpia del llibre de vacunació.
PAGAMENT
Transferència al compte corrent: CaixaBank
ES55 2100 3071 7622 0039 2364.
Concepte: Nom participant / Set. abonades
Beneficiari: Assoc. Fem GYM
Important: faciliteu una còpia del comprovant al formalitzar la inscripció.

EDATS
Nois i noies de 3 a 18 anys (Any 2001 al
2015).
HORARI
De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00h.
SORTIDES
Tres dies a la setmana d’activitats i jocs
d’aigua a la piscina del Complex Esportiu Municipal.
Sortida a Véns a Saltar de Sant Cugat del
Vallès i a l’Escola de Vela C.N.Garraf.

09:00 A 13:00
(SEGON GERMÀ
O MÉS)
09:00 A 13:00
(FAMÍLIA
NOMBROSA O
MONOPARENTAL)

1 SETMANA
57,00 €

2 SETMANA
49,00 €

Cognom 1:

NIF/NIE:

CatSalut:
Població:

Província:
Pis:

Població:

Província:

Porta:

PARE

Telèfons de contacte:

Nº inscrit: ________
Cognom 2:

Carrer i nº:

Escala:
CP:

MARE

Escola:

Curs 2018-19:

E-Mail:

Activitat. Fes una X a l'opció escollida

X

GIMNÀSTICA RÍTMICA
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Torns setmanals. Fes una X a l'opció/ns escollida
SETMANA

DATES

DIES SET.

1

25 juny - 28 juny

4 dies

2

1 juliol - 5 juliol

5 dies

3

8 juliol - 12 juliol

5 dies

4

15 juliol - 19 juliol

5 dies

5

22 juliol - 25 juliol

4 dies

Tot el període

23 dies

1

X

9:30 a 13:00

Fitxa mèdica:
Grup sanguini:

Data vacuna del Tètanus:

Medicació i periodicitat: imprescindible omplir un full d'autorització de medicaments a l'inici de les activitats.
Al·lèrgies i intoleràncies a:

INFORMACIÓ GENERAL - SETMANES, HORARIS I PREUS
SETMANES
09:00 A 13:00
09:00 A 13:00
(CINC SETMANES)

Nom:

Data de naixement:

Dimecres 29 de maig
Convocatòria: 20:00 h.
Lloc: Menjador de l’Escola La Roureda de
Sant Esteve Sesrovires.
EDATS I HORARI

DOCUMENTACIÓ

INSCRIPCIÓ

Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules.

3 SETMANA
57,00 €

4 SETMANA
49,00 €

5 SETMANA
49,00 €
236,00 €

51,00 €

44,00 €

51,00 €

44,00 €

44,00 €

48,50 €

41,75 €

48,50 €

41,75 €

41,75 €

PREUS AMB SORTIDES INCLOSES
i obsequi d’una samarreta.
Les sortides a l’Escola de Vela i a Véns a Saltar no
incluen el preu de l’autocar.
Preu aproximat: 15€ (Pagament en efectiu).

Casal esportiu

El Campus es durà a terme sempre que hi hagi un mínim d’’alumnes inscrits, i tenen una limitació de places per setmana.

Aliments. QUINS?

Es mareja amb facilitat?

Medicaments. QUINS?

Pateix hemorràgies?

Altres al·lèrgies.
Té Alguna Discapacitat?

Té certificat de Disminució?

Altres informacions:

Observacions:

Sap nedar?
Conformitat i Autoritzacions:
En/na:
com a:

amb NIF número:
PARE

MARE

TUTOR LEGAL

Autoritzo el meu fill/a a assitir a les activitats programades, informades i publicitades en les condicions establertes en els
documents d'informació i inscripció. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries
adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que no pateix cap trastorn físic
o psíquic que dificulti específicament el desenvolupament de les activitats, ni la relació amb els companys, ni monitors. El qui signa
també autoritza al nen/a inscrit/a a participar en totes les sortides i desplaçaments fora de la instal·lació previstos en la
programació de les activitats.

ACCEPTO I AUTORITZO
Signatura:

NO ACCEPTO
Signatura:

