
Nom i Cognoms ________________________________________________________

Data naixement _____________________

Nom dels pares o tutors ___________________________________________________

Adreça ______________________________________________________________

Població __________________________ Codi Postal __________________________

Correu/s electrònic/s ___________________________________________________

___________________________________________________________________

Nº CAT Salut _______________________________________ Fotocòpia CAT Salut

Torns i dates
Horari general 8:30-16:00 h (acollida matinal inclosa) -  Horari activitats 9-16 h.(Dinar 13,30 h. - Multilleure en anglès 14,30 h.).

Per inscriure’s, cal entregar aquesta butlleta d’inscripció, la fotocòpia del cat salut (si no vau venir al casal d’estiu 21) i fer-la arribar a les 

oficines a més de satisfer en efectiu o targeta l’import dels dies reservats o bé enviar-nos el comprovant del pagament.

Número d’inscripció
(omplir pel Club)

(en majúscules i clar)

Telèfons

Casa

______________________

Familiar 1

______________________

Familiar 2

______________________

Grup d’edat

Tots els dies (10) ___________225€______220€

Del 27 al 31 de desembre_____120€______115€

Del 3 al 5 de gener  _________ 80€ ______75€

Faré ús del menú de 8€ del Restaurant:

INSCRIPCIÓ CASAL NADAL 2021

Compte on fer l’ingrés

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE

E S 4 8 0 1 2 8 0 5 2 0 4 1 0 1 0 0 0 4 8 6 8 5

Pagat

2013
2015

2010
2012

2008
2009

Mai Algun cop Sovint Sempre

1 dia 30€ (excepte dia 24 per l’anada al Boting) - 35€

    No socis      Socis

Acollida tarda (16-17 h): Els dies: 

1 día 5€ / 5 dies 20 €  - Tots 10 dies 30€ - Sense mínim d’assistència

sense servei els dies 24, 27 i 31 de desembre



EN/NA  _______________________________________________amb DNI __________________

Autoritzo el meu fill/a ______________________________________________________________

AUTORITZACIÓ

A REALITZAR EL CASALET DE NADAL 2021 DEL CLUB NATACIÓ BADALONA I TOTES LES SEVES ACTIVITATS 
ESPORTIVES, DE LLEURE, MAR I SORTIDES.

Badalona, a _______ __________________ de 20__

Signatura del Pare, Mare o Tutor Legal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Or-
gànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) se l’informa que les dades facilitades seran tractades 
per CLUB NATACIO BADALONA a C/Eduard Maristany, 5-7 – 08912 Badalona (Barcelona), amb CIF G08516262  i telèfon 93.384.34.13 i di-
recció correu electròniccnb@cnbadalona.cat. Les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de poder atendre els compromisos 
derivats del contracte i de la relació subjacent. Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment 
a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment. Les seves dades podran ser comunicades a altres empreses 
quan aquesta comunicació sigui necessària per a l’execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts. 
Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment pel 
tractament de les seves dades. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquest organisme en cas de considerar-ho oportú. 

Signatura del Pare, Mare o Tutor Legal

Badalona, a _______ __________________ de 20__
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AUTORITZACIÓ ÚS DE LA IMATGE

EN/NA  _______________________________________________amb DNI _________________________

Autoritzo el tractament de les dades del meu fill/a o tutelat/da __________________________________________  

per a la finalitat exposada en aquest document.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de 
desembre de 2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei Orgànica 1/1892 de 5 de maig, sobre 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, se l’informa que les imatges captades i facilitades del menor, seran tractades 
per CLUB NATACIÓ BADALONA., amb CIF G08516262  I amb domicili a C/Eduard Maristany, 5-7 – 08912 Badalona (Barcelona), qui actua 
com a  Responsable del Tractament.

Les dades del menor seran tractades amb la finalitat de divulgació de les activitats i esdeveniments portats a terme a l’entitat, utilitzant qualsevol 
mitjà de comunicació. 

Les imatges es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent 
en cada moment. La base legal per al tractament de les dades del menor es el seu consentiment. Les dades seran comunicades a tercers en 
cas d’obligació legal.

Se l’informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment per 
al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a cnb@cnbadalona.cat

Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una 
reclamació davant d’aquest organisme en cas de considerar-ho oportú. 

Signatura

Badalona, a _______ __________________ de 20__

SÓC MENOR DE 14 ANYS

(a omplir pel Pare, Mare o Tutor del menor)

Nom: ____________________________
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 Signatura:

Declaro i SIGNO sota la meva responsabilitat que el meu fill/a

Mèdiques:   (alguna medicació diària? Patologies prèvies significatives pel dia a dia?)

Alimentàries:

Personalitat/ comportament/ relació amb els altres:

Nom i Cognoms (del participant) ____________________________________________________________

Mare, Pare o Tutor _____________________________________ Amb DNI _________________________

INFORMACIÓ MÈDICA

INDICACIONS:

TÉ LIMITACIONS PER FER ESPORT I EXERCICI FÌSIC  (es prega adjuntar informe mèdic si cal)SI / NO
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