INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES
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 domiciliació bancària:
IBAN:
Titular del compte:

Esport de conjunt (matrícula 25,00 € pagament únic)
Iniciació a l'esport

(24,00 €/mes)

Esport adaptat (diversitat funcional)

(10,00 €/mes)

Bàsquet

(24,00 €/mes)

Volei

(24,00 €/mes)

Futbol sala

(24,00 €/mes)

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 a les escoles esportives)
SÍ, autoritzo
fer ús de les imatges
NO, autoritzo
fer ús de les imatges
Casilla
de averificación
4 dels meus infants
Casilla
deaverificación
4 dels meus infants
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les baixes en les activitats esportives es faran efectives a partir del mes següent des del moment en què l’interessat
notifica la seva voluntat de donar-se de baixa a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Llagosta. A partir d’aquest
moment, la quota de l’activitat deixarà se ser carregada al número de compte corrent de l’interessat.
Els rebuts de la quota de l’activitat corresponents al mes en el qual l’interessat s’ha donat de baixa, NO SERAN RETORNATS.
La baixa s’ha de comunicar a l’Ajuntament entre els dies 1 i 25 del mes anterior a fer-se efectiva la no assistència a
l’activitat esportiva. És imprescindible signar la baixa, i se’n donarà còpia.
En cas que s’acumulin tres rebuts sense pagament l’Àrea d’Esports efectuarà la baixa de l’interessat.
L'activitat constarà de 10 quotes anuals de 24 € el mes, amb un cost total de 240 € l'any.
Com a pare / mare o tutor autoritzo al meu fill a fer l’activitat coneixent el funcionament de la mateixa i sense responsabilitzar ni
reclamar a l’organitzador més enllà dels danys i lesions que produeixin fins a l’import de l’assegurança subscrita.
No serà responsabilitat de l’organitzador, els danys que pugui patir l’usuari quan el motiu sigui causa directa de malaltia o
incapacitat física, psíquica o motriu no podent reclamar cap indemnització per tal causa.
Els usuaris que per a qualsevol raó pateixin una lesió física o de qualsevol índole, relacionada amb l’activitat hauran d’acudir
al centre assistencial de la Mutualitat General Esportiva.
Descomptes per germans: 10% pel segon germà/na inscrit, 20% per tercer germà/na inscrit.

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.

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 instància i en la documentació que l’acompanya per
INFORMACIO
pdd
a la realització d’actuacions administratives.

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya puguin ser
Consentiment
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.

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

