FULL D'INSCRIPCIÓ CASAL SETEMBRE 2019
Organitzat per E.T FAIRPLAY a la S.E. L'ESPIRAL Avda. Fontpineda s/n 08753 Pallejà
DADES
Nom i Cognoms nen/a :

Abonat ?

Data de naixement :

nº Targeta sanitària

Intoleràncies/Alèrgies :

Té alguna discapacitat?

SI / NO

Nom i Cognom pare/mare/Tutor :
Domicili i població :
Telèfons de contacte :

Pare

Mare

E-mail :
Dies que vindrà al Casal :

Horari :

Cal acollida 8.30 h ?

SI / NO

TOTAL PREU CASAL :

FORMA DE PAGAMENT :

(Per reservar plaça caldrà abonar 50 % en el moment de la inscripció,
la resta abans de l'inici de l'activitat)

Efectiu
Transferència Banc de Sabadell ES13 0081 5339 84 0001168320
Concepte: Activitat que participarà i nom complet de l'alumne
IMPORTANT: Faciliteu una còpia del comprovant de pagament al formalitzar
la inscripció.
NOTA : La signatura autoriza a :
Desplaçament de l'infant en cas d'emergència mèdica (*)
SI
NO
Cessió gratuïta drets d'imatge (**)
SI
NO
(*)
Emergència mèdica : El SÍ a la resposta autoritza a E.T Fairplay SCP a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d'extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada. També a traslladar al menor amb el vehicle que es consideri oportú.

(**)

Drets d'imatge : El SÍ a la resposta autoritza a E.T.Fairplay SCP a la presa d'imatges de la persona inscrita per il·lustrar material publicitari o
per incloure-les en reportages. Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat.

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb la llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades es troben incorporades a un fitxer titularitat d'ESCOLA DE TENNIS
FAIRPLAY S.C.P amb la finalitat de prestar el seus serveis professionals. Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accès, rectificació,
cancel·lació i oposició establerts en aqueta Llei a través de la següent adreça : ESCOLA DE TENNIS FAIRPLAY S. C.P, Avda. Fontpineda s/n,
08753, Fontpineda, Pallejà, Barcelona.

INFORMACIÓ ABONAMENTS S.E L'ESPIRAL :
* Abonament adult : els fills menors de 8 anys són abonats automàticament. Cal informar en el moment de l'alta.
* Abonament Pàdel - Gimnàs : No inclou als fills

OBSERVACIONS :

SIGNATURA :

