AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
(L’ Urgell - Lleida)

FULL D’INSCRIPCIÓ “CURSETS DE NATACIÓ” ESTIU 2022
DADES DEL MENOR
COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
D.N.I:
CIP Targeta Sanitaria:
Posseeix l’Abonament de piscina?
Número d’abonament:

NOM:

Sí

No

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL
COGNOMS:
D.N.I:
ADREÇA:
TELÈFON 1:
CORREU ELECTRÒNIC:

NOM:
LOCALITAT:
TELÈFON 2:

PERSONES QUE PODRAN RECOLLIR AL MENOR
NOM i COGNOMS:
TELÈFON:
NOM i COGNOMS:
TELÈFON:
NOM i COGNOMS:
TELÈFON:
L’infant podrà tornar sol a casa
ALTRES DADES:
Poc
Gens
Sap nadar: Molt
Està al corrent del Calendari de Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya Sí
Al·lèrgies:

No

AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA:
En/na
autoritzo al meu fill/a
a assistir al Curset de Natació d’Estiu 2022 de la Piscina municipal de Vilagrassa.
Autoritzo al meu fill/a a participar en totes les activitats dels Cursets de Natació 2022.
Autoritzo al meu fill/a a:
- Rebre intervenció quirúrgica o qualsevol altra intervenció mèdica per part dels
professionals mèdics, en cas d’urgència.
- Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de
necessitar atenció mèdica.
- Efectuar-li petites cures per part de l’equip de dirigents.
www.vilagrassa.cat
e-mail: ajuntament@vilagrassa.cat
Tel: 973 311 162

NIF: P2530600B
C/Tàrrega, 12
Vilagrassa

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos
corresponents a activitats organitzades pels cursets de Natació 2022, per la seva difusió
pública no comercial o per publicacions d’àmbit esportiu.
OBSERVACIONS:

IMPORTANT:
- Les inscripcions es resoldran per rigorós ordre de registre d’entrada a
l’Ajuntament.
- No serà retornada la quota per no assistència de l’alumne. En tot cas només
s’abonaran si es comunica a l’Ajuntament a l’inici del curset que l’alumne no
podrà assistir a tot el període que duri el curset per causes de força major
degudament justificades.
- Les inscripcions es tancaran: Dilluns dia 4 de juliol.
- El preu inclou assegurança esportiva per alumne/a.
FORMA DE PAGAMENT: El pagament es podrà realitzar presencialment a les oficines
o bé, mitjançant ingrés bancari al núm. de compte del Banc de Sabadell: ES37 0081 5286
71 000 1069616.
*Cal adjuntar resguard d’ingrés amb el full d’inscripció per formalitzar correctament la
inscripció.
També adjuntar còpia de DNI o llibre de família, i còpia de la Targeta Sanitària.

Tal com estableix l’article de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), us informem que les dades personals que consten a la fitxa d’inscripció als cursos s’incorporen al fitxer de
l’Ajuntament de Vilagrassa. Aquests no realitzaran cessió a tercers sense consentiment de l’interessat, llevat dels casos
disposats per la legislació corresponent. Per exercici el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició del tractament
de les dades personals, en els termes i condicions que preveu la LOPD, us podeu adreçar per escrit a l’Ajuntament de
Vilagrassa.

Signatura pare/mare o tutor

Vilagrassa, a

de

de 2022.

NOTA PER A PARES/MARES/TUTORS
Material a dur pels infants:
És important que tots els dies els infants portin:
- Crema solar
- Roba de bany
- Tovallola
- Xancletes
www.vilagrassa.cat
e-mail: ajuntament@vilagrassa.cat
Tel: 973 311 162

NIF: P2530600B
C/Tàrrega, 12
Vilagrassa

