CLUB BÀSQUET PRAT
FOTOGRAFIA

ESCOLA DE BÀSQUET
I PSICOMOTRICITAT
CURS 2020/2021

-

FULL INSCRIPCIÓ

DADES ALUMNE/A:
Nom i cognoms:

Escola:

Adreça :

Població:

Data de naixement:

Lloc: BARCELONA

Telèfon fix:

Telèfon mòbil 1:

C.P.

Telèfon mòbil 2:

e-mail:

Nacionalitat : ESPANYOLA

Núm. Seguretat Soc. (alumne):

D.N.I. (alumne): ________________

S´INSCRIU AL CURS DE:
 16.45 a 17:45 hores

 Psicomotricitat (2017-2016-2015)

 Dimarts/dijous G2

 Escola de Bàsquet :

Prebenjamins
(2014-2013)

Benjamins
(2012-2011)

Alevins
(2010-2009)

 16.45-17.45 dilluns-dimecres
G3

 16.45-17.45 dilluns-dimecres
G6

 16.45-17.45 dilluns-dimecres
G9

 17.45-18.45 dilluns-dimecres
G4

 17.45-18.45 dilluns-dimecres
G7

 17.45-18.45 dilluns-dimecres
G10

 16.45-17.45 dimarts-dijous
G5

 16.45-17.45 dimarts-dijous
G8

 16.45-17.45 dimarts-dijous
G11

Vol que l’alumne participi en els Jocs Escolars del Prat?

 SI

 NO

Els partits del Jocs Esportius Escolars seran divendres a la tarda o dissabte matí.
Talla samarreta:______________________

(Enganxar targeta CATSALUT)

AUTORITZACIÓ PARES / TUTORS:
En/Na
autoritza el seu fill/a

amb DNI núm.
a assistir a l’activitat inscrita.

Firma del pare/mare/tutor:

AUTORITZO AL CLUB BÀSQUET PRAT A PUBLICAR FOTOGRAFIES DEL MEU FILL/A A LA PÀGINA WEB, O XARXES
SOCIALS OFICIALS DEL CLUB:

SI

NO

PAGAMENT:
El pagament de les quotes de l’Escola de Bàsquet es farà mensualment.

La QUOTA TOTAL serà de 176,00 euros, fraccionat en 8 quotes de 22,00 euros,
domiciliats al compte bancari següent:
Nom de l’entitat: ______________________________________________

ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _

El Prat de Llobregat, _____ de _____________de 2020.
ALTRES DADES D’INTERES ...

D’acord amb el que estableix la llei vigent (art. 5 de la llei Orgànica 15/1999), s’informa de que les
dades personals recollides s’incorporen en un fitxer automatitzat amb la finalitat indicada en aquest
document, així com la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
dades recollides en el fitxer, dirigint-se al seu propietari: (CB Prat, cbprat@cbprat.cat ).
Així mateix queda assabentat/da que amb la inscripció autoritza a publicar a la plana web del Club
Bàsquet Prat, fotografies del seu fill/a i altres imatges de l’activitat, per fomentar la participació dels nens i
nenes en properes edicions.

