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INSCRIPCIÓ CASAL MULTIESPORTIU D'ESTIU

Dades pare/mare o tutor/a

Nom i cognoms:  DNI:    

Domicili:  Codi Postal: 

Telèfons:    Població:  

 Adreça electrònica:  

Dades del nen/a:

Nom i cognoms:  DNI: 

Data naixement:    Número targeta sanitària: 

Dades de la inscripció

        1a. setmana: del 26 al 30 d'agost 

        2a. setmana: del 2 al 6 de setembre 

        Acollida de 8 a 9 h

        Acollida de 13.30 a 14.30 h

És alumne/a de les EIE La Llagosta

      Sí                     No          

Número de germans/nes inscrits/es al Casal Mutiesportiu

       
DRET D'IMATGE
El CMEELL necessita el consentiment de la mare/pare i/o  tutor(a) legal per publicar imatges dels menors (vídeos o fotografies d’activitats que
s’organitzen al Casal Multiesportiu) 
                              SÍ, autoritzo a fer ús de les imatges dels meus infants                         NO, autoritzo a fer ús de les imatges dels meus infants 

Taula de preus

Una setmana
PRIMER INSCRIT SEGON INSCRIT   TERCER INSCRIT

Casal Casal
+ 1 acollida

Casal
+ 2 acollides Casal Casal

+ 1 / 2 acollides Casal Casal
+ 1 / 2 acollides*

Alumnes EIE 30 € 35 € 40 € 28 € 33 € / 38 € 25 € 30 € / 35 €

Alumnes NO EIE 33 € 38 € 43 € 30 € 35 € / 40 € 28 € 33 € / 38 €

Dues setmanes
PRIMER INSCRIT SEGON INSCRIT   TERCER INSCRIT

Casal Casal
+ 1 acollida

Casal
+ 2 acollides Casal Casal

+ 1 / 2 acollides Casal Casal
+ 1 / 2 acollides*

Alumnes EIE 60 € 70 € 80 € 55 € 65 € / 75 € 50 € 60 € / 70 €

Alumnes NO EIE 65 € 75 € 85 € 60 € 70 € / 80 € 55 € 65 € / 75 €

* L'acollida serà gratuïta per al 3r germà inscrit sempre que es quedin els altres dos

Fer l'ingrés de l'import, segons inscripció, als caixers automàtics del BBVA o transferència al número de compte:
IBAN: ES63 0182 8323 2202 0205 9718 Indicant el nom del nen/a i no el del pare/mare.
El CMEELL és una entitat social d’interès públic general reconeguda, que s’acull a l’exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit, d’acord amb allò
establert a l’article 20.1.12 de la Ley del IVA, 37/92.
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Consentiment i deure d’informar als interessats sobre la protecció de dades

He estat informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud per a la gestió de 
la inscripció al Casal Multiesportiu

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya 
puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de la Llagosta.

Finalitat 1.- Tramitar procediments i actuacions administratives.
2.- Informar sobre les activitats que realitza l’Ajuntament de la Llagosta.

Legitimació 1.- Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a l’Ajuntament. 
2.- Consentiment exprés. 

Destinataris Se cediran les dades al Consell Municipal de l'Esport Escolar i Lleure (CMEELL) de la Llagosta  i a l'empresa 
Tecniesports Aitevo, SRL 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional.

Més Informació Pot consultar la informació detallada sobre protecció de dades a http://llagosta.eadministracio.cat/privacy

Signatura

Signatura pare/mare o tutor 

La Llagosta,    de      de 20                       
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