CLUB NATACIÓ BADALONA
CURSET DE NATACIÓ PER SOCIS ESTIU 2022
Benvolguts pares i mares,
Des de fa molts anys, el club dona l’oportunitat a tots els socis d’entre 3 i 6 anys, de formar-los
i donar-los a conèixer la disciplina esportiva de la NATACIÓ.
Enguany tornem a oferir aquest curset lúdic-educatiu enfocat a l'aprenentatge de l'esport de la
natació i alhora gaudir del medi aquàtic, sense cap cost addicional, però de places limitades.
Destinació: nens i nenes nascuts entre el 2016 i el 2019.
Inici: 4 juliol 2022.

Final: 15 de juliol 2022.

Horaris (de dilluns a divendres):
1r. Torn à De 15:30 h a 16:15 h ANYS 2016-2017.
2n. Torn à De 16:15 h a 17:00 h ANYS 2018-2019.
Inscripcions:
Les inscripcions seran el dilluns dia 20 de juny de 9:00 a 14:00 h, de manera presencial a les
oficines del Club o bé per correu electrònic a l’adreça: cnb@cnbadalona.cat (no s’admetrà cap
correu que hagi entrat abans de les 9:00 h).
S’haurà de portar/enviar la butlleta degudament emplenada i signada pel pare/mare, i
s’ordenaran per hora de recepció fins a esgotar les places.
El més aviat possible rebreu un correu electrònic dient-vos si el vostre fill/a ha entrat o no
(important emplenar el correu a la butlleta amb lletra clara).
Per a un bon funcionament cal tenir present:
• Els nens han de portar tovallola, ulleres de natació, maniguets propis (en cas de no
saber nedar) i xancletes (MAI MITJONS NI DE GOMA NI DE ROBA)
• Sempre hi ha d'haver un adult responsable a disposició del monitor.
• No s'ha d’interferir durant la realització del curset, llevat que el monitor ho requereixi.

CURSET SOCIS JULIOL-2022
Nom del/la nedador/a
nascut el

de

del

Adreça:
Ciutat:

CP:

Nom del pare o mare
Telèfon mòbil del pare/mare:
Correu electrònic del pare/mare o tutor/a:
Badalona, a

d’

de 20

*La presentació d’aquesta proposta no atorga cap dret al titular fins que no sigui aprovada en reunió de Junta Directiva.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals obtingudes mitjançant la relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB NATACIÓ BADALONA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació
subjacent.
L´informem que pot exercir els seus drets d´accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça,
C/EDUARD MARISTANY, 5-7 – 08912 BADALONA (BARCELONA).
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les
parts. També sol•licitem el seu consentiment per a la comunicació de les dades 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.
Signatura del pare/mare o tutor/a:

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Consentiment Clients MENORS - imatges
Jo ......................................................................................................... amb Dni ................................................................
com a pare/mare/ o tutor/a de ..........................................................................amb Dni ....................................................
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del CLUB NATACIÓ
BADALONA, per a tractar-les dins de l’àmbit propi deL CLUB NATACIÓ BADALONA. Per exercir els seus drets d’accés,
cancel·lació, rectifica- ció i oposició ho pot fer mitjançant un escrit a l’ adreça: C/ Eduard Maristany 5-7 - 08912 - Badalona Barcelona.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill o filla no han estat modificades i que
vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. Igualment i 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 a la pròpia imatge, tret de que ens notifiqui el contrari, entenem que comptem
amb el seu consentiment per utilitzar les imatges que es facin en el desenvolupament de les activitats per part del CLUB NATACIÓ
BADALONA, a mode d’ informació sobre les activitats realitzades a la pàgina web i en altres suports, sempre sense fins comercials.
SI accepto la publicació de les fotogra!es a la web.
Signatura del pare/mare o tutor/a:

