Cognoms nen/a
Del 28 al 30 de desembre
Per a nois i noies
de 4 a 14 anys

Nom nen/a.
Data de naixement
Telèfons de contacte
Adreça
Població

Data límit inscripció: 22 de desembre

MÉS INFORMACIÓ AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
recepcio.esporttdb@gmail.com - Telf.: 977 640 025 (ext. 861)
Destinataris: Aquestes activitats van dirigides a nens i nenes nascuts/des entre el 2002
i el 2011 .
Seu: Les instal∙lacions de la Zona Esportiva Municipal de Torredembarra (ZEM).

Codi Postal

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a

Sap nedar

DNI

email pare/mare o tutor/a

Observacions
Indiqueu si fareu us del servei
d’acollida, d’entrada i/o de sortida

Dates: 28, 29 i 30 de desembre.
Horari: serà de 9,00 a 13,30 hores. Es podrà optar, indicar-ho expressament, pel servei
d’acollida de 8,30 a 9 i de 13,30 a 14h.
Cost: El preu de l’activitat és de 12€ per nen/a inscrit/a.
Inscripció i pagament: Portar la butlleta d’inscripció i el pagament a Catalunya Caixa
ES13 2013 3056 0502 0052 6971, indicant nom i cognom i Campus Multiesport, al ZEM
(oficines de la piscina municipal), de dilluns a divendres de 8,00 a 21,00h .
Els infants han de portar roba esportiva, esmorzar i aigua.
Tanmateix, el dia fixat al grup per fer l’activitat aquàtica, també banyador, tovallola,
xancletes i casquet de bany (es notificarà prèviament als pares del dia corresponent).

Signatura.
La data límit d’inscripció és el dimarts 22 de desembre. Demanem que per tal de tenir la
previsió correcta de l’equip tècnic, del material i de l’assegurança, es facin les inscripcions en
el termini establert.
Les dades de caràcter personal facilitades a aquest Ajuntament seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 298 de 14 de desembre de 1999). Respecte
de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició d’acord amb
el previst a l’esmentada Llei i utilitzant els models de formularis que tenim a la vostra disposició.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, amb la meva signatura en aquest document permeto publicar imatges del meu fill/a, individuals o grupals, en mitjans de difusió pública no comercial.

