
CLUB BÀSQUET L'AMETLLA

SI NO

SI NO

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 

(del 25/6 

al 28/6)

(del 1/7 al 

5/7)

 (del 8/7 al 

12/7)

(del 15/7 al 

19/7)

(del 22/7 al 

26/7)

70€/set.

40€/set.

Tarda-Piscina (de 15 a 17h): 20€/set.

Import total a ingressar (amb els descomptes aplicats): 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
Quin i 

quan?
Dosi?

Dades Sanitàries i mèdiques - Indiqueu si el nen/a pateix algun dels segünets casos

Malaltià crònica

Al·lèrgia 

Intolerància 

Alimentària

Necessitat 

Educativa 

Especial/Grau de 

discapacitat

Pren algun 

medicament

Pagaments

ES82 0182 3347 6702 0176 0928

Concepte: CAMPUS TECNIFICACIÓ BÀSQUET + NOM I COGNOMS NEN/A

Nº de compte: 

Casal complet ( 5 setmanes) - 10% de descompte * Marcar amb una creu

Campus Matí (de 9 a 13h): 

Menjador (de 13 a 15h): 

Horaris

Email de contacte: 

Adreça: Població:

Nom del Pare/Mare/Tutor: 

DNI: Afegir grup whatsapp:

Nom del Pare/Mare/Tutor: 

Telèfon: 

DNI: Telèfon: Afegir grup whatsapp:

Data de Naixement:

INSCRIPCIÓ CAMPUS TECNIFICACIÓ CLUB BÀSQUET AMETLLA ESTIU 2019

Dades Personals
Nom i Cognoms del nen/a:

Nº Tarjeta CatSalut: 

Talla Samarreta:

Quina i que s'ha de 

tenir en compte?
Quina i que s'ha de 

tenir en compte?
Quina i que s'ha de 

tenir en compte?

Quina i que s'ha de 

tenir en compte?

Descompte



SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

A                                      ,                   de/d'                                               del 2019

Signatura del pare/mare/tutor:

Malgrat que l'organització del Campus de tecnificació de bàsquet del CLUB BÀSQUET 

AMETLLA pren les màximes precaucions per el seu bon funcionament i seguretat, 

tant el bàsquet com la resta d'activitats que s'hi duen a terme, són activitats que 

comporten un cert risc pel que els pares o tutors eximeixen al Club Bàsquet Ametlla 

de qualsevol responsabilitat derivada de la pràctica d'aquest esport i/o activitats. 

SI NO

Autoritzo al Club Bàsquet Ametlla que davant d'un cas d'estrema gravetat adopti les 

decisions medicoquirurgiques que calgui, sota la direcció facultativa pertinent. Usar 

un vehicle particular per al desplaçament no urgent no especialitzat, en el cas de 

necessitar atenció mèdica. 

SI NO

Autoritzo al tractament de les dades que us he facilitat per part del Club Bàsquet 

Ametlla, responsable de la base de dades, que voluntàriament li cedeixo, limitant la 

meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les 

funcions legítimes del club en el àmbit de la institució, en els seus departaments, ens 

col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i 

privats oportuns i necessaris per aconseguir el compliment dels seus objectius. Així 

mateix declaro que en complimen del que estableix la Llei 15/1999, de 15 de 

desembre, he estat informat/da de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, ostentant el dret a sol·licitar i obtenir de forma 

gratuïta informació de les dades de caràcter personal, sotmeses a tractament. 

SI NO

El CLUB BÀSQUET AMETLLA es reserva el dret a utilitzar les fotos i altres materials 

fotogràfics, filmacions o de qualsevol altre tipus dels participants en el Campus de 

tecnificacions de bàsquet, obtingudes per la participació dels menors en les activitats 

del Campus. Els pares o tutors autoritzen que aquestes fotogràfies i/o filmacions 

puguin ser utilitzades per actes de promoció i/o informació relatius al Campus de 

tecnificació de bàsquet, renunciant a reclamar cap contraprestació per aquestes 

fotogràfies o filmacions. 

SI NO

Autotizo al meu fill/a a marxar sol/a cap a casa un cop finalitzades les activitats 

diàries del Campus, sota la meva responsabilitat

Autoritzacions - Marqueu amb una creu SI o NO

Autoritzo al meu fill/a a assitir a totes les activitats programades pel Campus de 

Tecnificació del Club Bàsquet Ametlla 2019

Facilitat per a la 

fatiga

Facilitat per les 

hemorràgies

Documents a adjuntar amb la inscripció
· Fotocopia de la targeta d'afiliació a la seguretat social (CatSalut)

Sap nedar


