fsses@hotmail.com

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA DE DOCUMENTS FUTBOL SALA
Data
Número
Codi

Àrea del tràmit
S’informa a:

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS DEL SOLICITANT / PARE / MARE O TUTOR

DNI / NIE

DOMICILI

NÚMERO

PIS

PORTA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON FIXE

CORREU ELECTRÒNIC

FAX

TELÈFON MÒBIL

FORMA PAGAMENT: Transferència Bancaria amb el nom del nen/a i fotocopia resguard amb la inscripció.
TRANSFERENCIA

IBAN

ES86
NOM DEL BANC O CAIXA

ENTITAT

LA CAIXA

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

2 1 0 0 1 3 2 8 1 0 0 2 0 0 1 9 8 0 4 8

BONIFICACIONS (marcar amb un X )
10% Carnet família nombrosa o monoparental
10% dos o més germans inscrits al Campus de Futbol Sala
10% jugador de l’Escola Municipal de Futbol Sala

DADES DEL NEN/A (Obligatori complimentar tots el cuadrets)

Número
d’usuari

Nom i cognoms de l’alumne

Data naix.

DNI / NIE

CATSALUT

Talla
samarreta
4-6-8-10-12
S-M-L-XL

DADES DE L’ACTIVITAT
(marcar amb un X els cursos als que s’inscriu l’alumne)

Tot el període (del 25 de juny al 29 de juliol)
Del 25 de juny al 29 de juny
Del 2 de juliol al 6 de juliol
Del 9 de juliol al 13 de juliol
Del 16 de juliol al 20 de juliol
Del 23 de juliol al 26 de juliol

Sant Esteve Sesrovires,

de

Nascuts de l’any 2003 al 2013
Nascuts de l’any 2003 al 2013
Nascuts de l’any 2003 al 2013
Nascuts de l’any 2003 al 2013
Nascuts de l’any 2003 al 2013
Nascuts de l’any 2003 al 2013

de 20

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades seran
incorporades i tractades als fitxers automatitzats del registre de documents del club futbol sala Sant Esteve Sesrovires, i que poden ser objecte d’inclusió en altres
fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament.

NOTA IMPORTANT: La reserva será efectiva fen entrega de comprobant d´ingres del 50% del total.

fsses@hotmail.com

INFORMACIÓ CAMPUS DE FUTBOL SALA
Activitats per desenvolupar i perfeccionar els fonaments i habilitats del futbol sala, activitats recreatives a
la piscina d’estiu i activitats per desenvolupar les capacitats motrius i físiques.

Dates:
Horari:
Edats:

Del 25 de juny al 26 de juliol
De 9.30 a 13 hores
Nascuts de l’any 2003 al 2013

Preu:

Tot el període - 160€
Del 25 al 29 de Juny - 39€
Del 2 al 6 de juliol - 39€
De 9 al 13 de juliol - 39€
Del 16 al 20 de juliol - 39€
Del 23 al 26 de juliol - 39€
NOTA IMPORTANT: Les bonificacions no son
acumulables. La reserva será efectiva fen entrega via email
de comprobant de la transferencia del 50% del total.

Test mèdic

Es mareja amb facilitat? _________
Es cansa amb facilitat? __________
Té alguna al·lèrgia coneguda? __________ A què?______________________________
Pren algun medicament? __________ Quin? ___________________________________
Altres informacions que la família consideri d’interès _____________________________
_______________________________________________________________________

NOTA IMPORTANT: La reserva será efectiva fen entrega de comprobant d´ingres del 50% del total.

fsses@hotmail.com

AUTORITZACIO DRET D’IMATGE
Campus 2017

NOM DEL JUGADOR/A

CATEGORIA EQUIP

Benvolgudes famílies,
El Club de Futbol Sala Sant Esteve Sesrovires disposa d’un espai web social on informa i
fa difusió de les seves activitats. En aquesta pàgina web social s’hi poden publicar imatges
en les quals apareguin, individualment o en grup els jugadors / jugadores.
Atès que el dret a la pròpia imatge està 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 l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta d’aquest club demana el consentiment
als pares i mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus
fills on aquests siguin clarament identificables.

Jo,

__________________________________________________________

amb

D.N.I. ___________________________________ pare/mare o tutor legal del
jugador/a _________________________________________________________ de
l’equip _______________________________________________________________
Autoritzo que la imatge del meu fill/a (o la meva imatge en el cas de jugador/a major d’edat)
pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents activitats esportives i
complementàries organitzades pel Club i publicades a:
- les pàgines web del Club.
- filmacions destinades a difusió pública no comercial.
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit esportiu.
Sant Esteve Sesrovires, a _______ de _________________ de 201_
Nom del jugador/pare/mare/tutor __________________________________
Signatura Jugadora (major edat) o Pare, Mare o Tutor

NOTA IMPORTANT: La reserva será efectiva fen entrega de comprobant d´ingres del 50% del total.

fsses@hotmail.com

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SANT ESTEVE SESROVIRES, a ..... de ...................... de 20...

D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que les dades del seu fill/a recollides a partir del present formulari
seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del Club de Futbol Sala Sant Esteve Sesrovires
amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud de participació en l’activitat/s organitzada/es per la nostra
entitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la
nostra adreça: C/ ESCOLES NOVES S/N 08635 Sant Esteve Sesrovitres.
Mentrestant no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades del seu fill/a no han estat
modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per
utilitzar-les amb la finalitat de poder fer efectiva la seva participació a l’activitat sol·licitada, així com per
cedir les seves dades a l’Ajuntament, la Generalitat o entitat pública corresponent i a la corredoria
d’assegurances que col·labora amb la nostra entitat per poder tramitar l’assegurança necessària per
poder participar a l’activitat.

A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les dades
de caràcter personal del seu fill/a, per a la finalitat especificada, per part del Club de Futbol Sala
Sant Esteve Sesrovires.

Nom i Cognoms de l’interessat: DNI:

Nom i Cognoms del pare o tutor legal del menor:
DNI:
Signatura del pare o tutor legal,

NOTA IMPORTANT: La reserva será efectiva fen entrega de comprobant d´ingres del 50% del total.

