FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES INFANTILS/JUVENILS
TEMPORADA 2020-2021

Dades del inscrit/a:
Nom:
Cognom:
Data de naixement:
Edat:
DNI:
Adreça:

Num:

Pis:

Població

Porta:

C.P.

Tl contacte:
Correu electrònic per notificacions :
(amb majúscules)

Dades generals pares/mares o tutors legals (en el cas dels menors)
Nom i cognoms tutor 1:
DNI:
Nom i cognoms tutor 2 :
DNI:
Telèfon fixe:

Mòbil 1:

Mòbil 2:

Altres telefons :
(amb majúscules)

Correu electrònic per
notificacions:

Es el primer cop que realitza la activitat?
☐ SI

☐ NO

Informació addicional?
(En aquest apartat es pot incloure informació de preferències de grup, interessos del nen/a envers l’activitat,
antecedents o experiència prèvia, etc)

Informació sanitària:
Pateix alguna malaltia?

☐ SI

☐ NO

Observacions:

ACTIVITATS NADONS
PSICOMOTRICITAT
DIA

HORARI

MATRONATACIÓ (natació nadons)
DIA

HORARI

DILLUNS

17 - 17.45h

DILLUNS

17 - 17.45h

DIMECRES

18 - 18.45h

DIMECRES

18 - 18.45h

DIVENDRES
DISSABTE

DIVENDRES
10 - 10.45h
11 - 11.45h

DISSABTE

10 - 10.45h
11 - 11.45h

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS

CURSETS NATACIÓ
DIA

LLIT ELÀSTIC I SALTS

HORARI

OPCIÓ A ESCOLLIR

DILLUNS
DIMECRES

DIMARTS I DIJOUS 18 a 20h (grup 1)
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 18 a 20h
(grup 2)

18 - 18.45h

DIVENDRES
DISSABTE

10 - 10.45h
11 - 11.45h

GIMNASTICA RITMICA

ESCOLA DE RUGBY

OPCIÓ A ESCOLLIR

OPCIÓ A ESCOLLIR

DILLUNS I DIMECRES 18 a 20h

DIMARTS 18.15 A 19.30h (5-7 anys)

Talles per uniforme

DIMARTS I DIJOUS 18.15 a 19.30h (8-11 anys)

Samarreta:
Mallot:

CASALETS CAPS DE SETMANA

MULTIESPORT/JOVESPORT
OPCIÓ A ESCOLLIR

NAUTICA/ SURF-FUSION
OPCIÓ A ESCOLLIR

multiesport 2,5-5 anys

Nàutica 7-14 anys

multiesport 6-12 anys

Surf-fusion 8-18 anys

jovesport 13-17 anys

ESCOLA DE PÀDEL

BENJAMÍ 7 A 9 ANYS

INFANTIL 10 A 13 ANYS

OPCIÓ A ESCOLLIR

OPCIÓ A ESCOLLIR

DILLUNS

DIJOUS

DILLUNS

DIJOUS

DIMARTS

DIVENDRES

DIMARTS

DIVENDRES

DIMECRES

DIMECRES

Quin horari t'agradaria fer?

JUVENIL 14 A 16 ANYS
OPCIÓ A ESCOLLIR

…............................................
DILLUNS

DIJOUS

DIMARTS

DIVENDRES

DIMECRES

Metòde de pagament
☐ Domiciliació bancària

ES

☐ Càrrec al rebut de soci/a

Autorització de l’activitat (en cas del menors) :
En/Na (pare/mare/tutor):
De l’inscrit/a:

Autoritzo al meu fill/lla a realitzar l’activitat amb el Club Natació Barcelona.

☐ Hi estic d’acord

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a /
o tutelat/da seran incorporats al sistema de tractament titularitat de CLUB DE NATACIO BARCELONA amb CIF G08533689 i domicili social situat a
Passeig Joan de Borbó, 93 de BARCELONA CP 08039, amb la finalitat de poder gestionar la seva reserva de plaça al casal d’estiu, així com qualsevol
derivació que es pugui despendre del mateix. En compliment amb la normativa vigent, CLUB DE NATACIO BARCELONA informa que les dades seran
conservades durant el temps legalment establert i fins que no revoqui el seu consentiment.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les de fill / ai / o tutelat / a seran comunicats en cas de ser necessari totes aquelles parts
implicades en l'organització de les activitats, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades
a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present document.
Tanmateix l'informem que podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CLUB DE NATACIO BARCELONA, dirigint-se per escrit a l'adreça
de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
CLUB DE NATACIO BARCELONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. És per això que CLUB DE NATACIO BARCELONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos,
dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic cnb@cnb.cat .
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, sol·licitem el seu
consentiment per realitzar imatges i/o filmacions durant el transcurs del casal d’estiu on ha matriculat el seu fill, amb la finalitat de poder publicar-les a
medis de comunicació digital del CLUB DE NATACIÓ BARCELONA, amb la finalitat de donar difusió de les activitats realitzades.
En darrer lloc, CLUB DE NATACIO BARCELONA informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament
de les dades esmentades anteriorment.

☐SI AUTORITZO al tractament de les
meves imatges i/o videos del menor o
adult inscrit

☐ NO AUTORITZO al tractament de les meves imatges i/o
videos o del menor o adult inscrit

