Full d’inscripció
Dades de l’activitat
Centre d’educació en el lleure esportiu: Casal AVENTURA’T Fornells de la Selva 2019.
Entitat organitzadora: Club BTT Fornells de la Selva
Dates i lloc de realització: Del 25 de juny al 26 de juliol a Local d’Entitats i Zona Esportiva.
Dades del participants
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Població:
Telèfon 1:
Correu electrònic:

Telèfon 2:

Codi postal:
telèfon 3:

Document que cal presentar per fer la inscripció
1)
2)
3)
4)

Aquests fulls de matriculació (Dues pàgines) degudament signats pels pares o tutor
1 fotografia mida carnet (recent) enganxada a aquest full d’inscripció
Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o de la mútua on està inscrit l’alumne/a
Comprovant d’haver fet el pagament bancari corresponent

Autorització de la participació
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a totes les activitats
programades en aquesta activitat de lleure en el quan s’inscriu.
Tanmateix l’autoritzo expressament per a:
● Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol
altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
● Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat
per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica,
emprant les mesures de seguretats pertinents.
● Banyar-se a la piscina en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents.
● Realitzar activitats especials de risc o fisicoesportives:
- Bicicleta de muntanya, Escalada, Orientació, Tir amb arc, Slackline
Indiqueu posant una creu si l’autoritzeu o no a:
●

Tornar tot sol/a a casa finalitzada l’activitat: Sí

No

Amb qui autoritzo que marxi el nen/a:
Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:........................................................................................
DNI de qui firma:...........................................................
Data:............de……………….del 201...
Condicions de participació
 Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat significa la pèrdua del 100% de l’import pagat.
 L’entitat organitzadora es reserven el dret d’anul·lar l’activitat si el nombre de participants inscrits no és suficient al previst i només s’obliga a retornar l’import pagat.
 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el Club BTT Fornells de la Selva es compromet a utilitzar les
vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició a les de dades.

