SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ CAMPUS DE MAR ESTIU 2018
Dades sol·licitant
Nom i cognoms

Data de naixement

Domicili

Municipi

Curs actual

Centre escolar

Núm. targeta sanitària
Codi postal

Telèfon 1

Telèfon 2

Adreces electròniques
Al·lèrgies, observacions mèdiques o de qualsevol tipus

(Marqueu amb una X en la columna els torns i l’opció escollits)
TORNS
OPCIONS
Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
De 9 al 13 de juliol
Opció matí: 09.00 a 13.30 hores / 09.00 a 14.00 h. 155€ PVP.
Del 16 al 20 de juliol
Del 23 al 27 de juliol
Opció matí amb dinar: 09.00 a 13.30 h. 180€ PVP.
Del 30 de juliol al 3 d’agost
Del 6 al 10 d’agost
Opció tot el dia (dinar i berenar): de 09.00 a 17.00 h. 195€ PVP.
Del 13 al 17 d’agost
Del 20 al 24 d’agost
Del 27 al 31 d’agost
Del 3 al 7 de setembre
Servei acollida: 08.00 a 09.00 h. i de 17.00 a 18.00 h. 10€ PVP.
Descomptes (a emplenar per l’oficina de l’escola): consultar.
Forma de pagament:
Pagament en compte. Matriculació per correu electrònic

Targeta. A l’oficina de l’escola.

Número de compte per fer el pagament:
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(Núm. de compte)

Autorització:
En/na ............................................................................., amb DNI número ................................................, declaro sota la meva
responsabilitat que el meu fill/a sap nedar i se troba en condicions per a la pràctica d'activitat física. Atès que el dret a la
pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
atorgo a l’organització el consentiment per poder publicar fotografies clarament identificables a: plana web de
http://www.cnbadalona.cat i a d’altres mitjans escrits en format de nota de premsa.
Signatura del pare, mare o tutor/a

Accepto que les dades de caràcter personal aquí recollides seran incorporades a un fitxer titularitat del Club Natació Badalona. (Carrer de
Eduard Maristany, 5-7, 08912 Badalona). La finalitat de la recollida i tractament de les dades és facilitar la informació sol·licitada, així com
generar una inscripció en una activitat ofertada per UTE EspaimarL. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
oposició o trasllat de les seves dades dirigint-se a nosaltres a l'adreça abans indicada, o per correu electrònic a
inscripcions@espaimarcnb.com aportant la documentació necessària que demostri la seva identitat.

Podeu formalitzar la inscripció:
a. Per correu electrònic, omplint aquest formulari de inscripció i enviant-ho juntament amb el resguard d’ingrés
bancari corresponent als torns escollits i la seva opció al correu inscripcions@espaimarcnb.com
b. Presencialment a l’oficina d’atenció al públic de l’Escola de Vela CN Badalona. Av. Eduard Maristany 1, 08912
Badalona. (matins de dilluns, dimecres i divendres de 11 a 13 hores i tardes de dimarts i dijous de 18 a 20 hores )
Doc. inscripció campus de mar 20180508

