ESTADES D’ESTIU
Full d’inscripció a les Estades d’estiu 2022
Data d’inscripció:_____________________________

DADES DE LA GIMNASTA
Nom:______________________

Cognoms:________________________________________________

DNI:_______________________

Data de naixement:________________________________________

Adreça:_______________________________________________________________________________
Població:_______________________________________________

CP:_________________________

Al·lèrgies:_____________________________________________________________________________
Talla de samarreta:_____________________________________________________________________

DADES DE LA MARE/PARE/TUTOR LEGAL
Nom:______________________

Cognoms:________________________________________________

DNI:_______________________

Correu electrònic:_________________________________________

Adreça:________________________________________________

CP:_________________________

Població:_______________________________________________

Telèfon: ____________________

QUOTES (Cal presentar el justificant de pagament)
DIES
 Del 4 al 8 de juliol
 Del 11 al 15 de juliol

PREU
1 setmana: 65€
2 setmanes: 120€

PAGAMENT
 Transferència a:
ES63-0182-1751-79- 0200000877
CONCEPTE: EstadeStil+Nom de la nena.

PROTECCIÓ DE DADES, DRETS D’IMATGE I AUTORITZACIONS
A partir de la firma del present formulari en/na ___________________________________________________
Pare, mare o tutor/a legal amb DNI______________________, autoritza expressament el tractament de les dades
de caràcter personal i d’imatge de la seva filla, per part del CLUB STIL DE MOLLERUSSA. Tanmateix, autoritza la
seva filla a assistir a les estades d’estiu del Club Stil 2022 i a participar en totes les activitats programades a
l’interior i exterior del club. Fa extensiva l’autorització a les decisions que fos necessari adoptar en cas d’urgència
mèdica, inclòs el trasllat al centre sanitari més proper.

 Autoritza a marxar sola a la seva filla a la sortida de l’activitat.
Les esportistes participants han d’estar obligatòriament cobertes per l’assegurança del consell esportiu del Pla
d’Urgell:
 Autoritza al Club Stil a tramitar la seva assegurança esportiva efectuant el seu pagament (6’5€).
 No autoritza al Club Stil a tramitar la seva assegurança esportiva, però es compromet a tenir-la
activa per compte d’altre i notificar-ho al Club Stil mitjançant un certificat.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
BAIXA_Si una alumna desitja donar-se de baixa ho ha de notificar a la recepció del club abans del dia 25 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà
efectiva a partir del mes següent. PROTECCIÓ DE DADES_ D’acord amb la normativa vigent en el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 dins de tota la Unió
Europea (RGPD) i en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades personals estan incorporades als nostres
fitxers amb la finalitat de dur a terme les gestions acadèmiques i administratives pertinents i de mantenir-vos al corrent dels cursos i serveis que oferim. Mentre no ens comuniqui el
contrari, entendrem que les seves dades i les de la seva filla no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per
utilitzar-les amb la finalitat de poder tramitar i gestionar la participació de la seva filla en les activitats esportives que organitza aquesta entitat. DRETS D’IMATGE_ 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 familiar i a la
pròpia imatge, la direcció del Club Stil demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar/emetre fotografies/imatges on apareguin les seves filles i
aquestes estiguin clarament identificables. En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa, així com exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes establerts legalment, en la secretaria del nostre club, a Av. de la pau, 31ª, Mollerussa, Lleida, 25230.

