FITXA
D’INSCRIPCIÓ

2020-21

Ompliu aquesta butlleta i entregueu-la a la Secretaria de l’Escola Sant
Nicolau adjuntant el resguard bancari de 17:30 a 19:30. Si ho
desitgeu també us podeu inscriure
a través
de
www.cesantnicolau.com.

Nom

1r Cognom

Escola o club

2n Cognom

Data naixement

Nom pare, mare o tutor

Telèfon

E-mail

Té dades mèdiques a tenir
en compte?
�No

Modalitat escollida:

�Sí. Em comprometo a venir a la
Secretaria de l’Escola i omplir
degudament el formulari de Dades
Mèdiques.

Té mútua
pròpia?
�Sí

�No

� X-MAS BÀSQUET CAMP

PROTECCIÓ DE DADES

� X-MAS CASAL CAMP

�Les vostres dades personals s'inclouen en el nostre fitxer

Inscripció
�Un dia ..................................
�1r TORN
(22, 23 i 24 desembre)
�2n TORN
(28, 29, 30 i 31 desembre)
�Tot el X-MAS CAMP

PREUS
30€
80€
100€
150€

�Servei d’acollida matinal

2,5€/dia

�Servei d’acollida migdia

2,5€/dia

automatitzat, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal a fi i efecte d'inscriure el
vostre fill/a en l'activitat que hagi seleccionat, així com per al
correcte desenvolupament i organització de les activitats.

�Així mateix, us informem que si ens ho autoritzeu mitjançant el

present document, publicarem imatges de les activitats que
organitzem, i en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de
comunicació propis (blocs, web, entre d’altres) de l’AGRUPACIÓ
PEDAGÒGICA SANT NICOLAU o del CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU, i
en revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres , per
l’Escola o pel Club per tal de mantenir-vos informats il·lustrant
aquests esdeveniments i, si escau, donar a conèixer la nostra feina a
tercers.
Si ho desitgeu, podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant la vostra
sol·licitud datada, signada i adjuntant DNI, a l'adreça
basquet@cesantnicolau.com o l'adreça postal FUNDACIÓ PRIVADA
SANT NICOLAU, C / Jardí 72-80, Sabadell, -08202-, Barcelona.
Acceptat i conforme íntegrament,
Nom del pare, mare o representant legal:
Signatura:

PREU TOTAL:

€

