NATACIÓ EXTRAESCOLAR – Curs 2015 / 16 –
Fitxa d’informació del participant
Fitxa de dades personals

(Els espais amb asterisc:*, han d’anar amb MAJÚSCULES)

Nom i cognoms del participant*:
Data de naixement: dia

mes

any

Nom del pare*:

Núm. CatSalut: (AAAA 0 000000 0 00)
Nom de la mare*:

Adreça:

núm.:

Població*:

pis:

porta:

Codi postal:

Telèfon:

Altres telèfons d’urgència:

E-mail (obligatori):
Escola:

Població:

Grup en el que hi participareu:

Dimecres, Vall de Camprodon i St. Joan Abadesses
Divendres, Vall de Ribes

Fotografia

Va participar al taller el curs 2014-2015:
SÍ

NO

Fitxa de dades mèdiques
Indiqueu si pateix alguna malaltia crònica o actual (asma, epilèpsia, cardiovascular, diabetis)

SÍ

NO

Quina/es?
Indiqueu si precisa alguna mesura especial:
Pateix d’algun tipus d’alteració física (visual, auditiva, motriu..)
Porta algun tipus de correcció (ulleres, aparell d’audició..)
A omplir pel Consell Esportiu del Ripollès

Signatura del pare/la mare o el tutor legal

Número d’inscripció: _______________
Data d’inscripció: __________________
Aporta el comprovant de pagament

IMPORTANT !


NO US OBLIDEU DE SIGNAR LA FITXA



D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
comuniquem que les dades que us sol·licitem s’incorporen al fitxer automatitzat, propietat del Consell Esportiu del Ripollès,
anomenat “Tríptics”, i s’utilitzarà per gestionar els programes de les activitats esportives escolars. Si desitgeu fer ús del dret
d’accés, rectificació o cancel·lació, adreceu un escrit al president.



El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Amb la vostra inscripció concediu al Servei de l’Esport de l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Esportiu del Ripollès permís per
a l’ús i difusió de fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de comunicació on hi surti el/la vostre/a fill/a o tutelat/da de forma
clarament identificable. En cas contrari ho haureu de comunicar per escrit al Consell Esportiu del Ripollès.

