TECNIFICACIÓ HOQUEI NADAL 2019
INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms del nen/a ................................................................................................................
DNI i llicència federativa del nen/a ....................|.................... Data naixement ....../......./.........
Té el nen/a alguna al·lèrgia?

SI.....

NO....

En cas afirmatiu especifiqueu quina................................................................................................
Correu electrònic dels pares o tutors ............................................................................................
Número targeta CatSalut (4 lletres + 10 dígits) del nen/a .............................................................
Nom contacte 1 ................................................ Telèfon 1 .............................................................
Nom contacte 2 ................................................ Telèfon 2 .............................................................
Nom del Club de què pertany el nen/a: .........................................................................................

HORARIS
Categoria:
Prebenjamí
Prebenjamí
Benjamí
Aleví

Seleccionar dies d’assistència:
23/12
24/12
27/12
30/12

PAGAMENT
El pagament es realitzarà en metàl·lic al moment de realitzar la inscripció.
El preu serà de 15 € al dia o bé, 50 € tots els dies.
Data limit d’inscripció : 17/12/2019

Per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar els següents documents:
•

Fotocòpia de la targeta CatSalut
Noms i Cognoms de la mare/pare o tutor legal:
Firma:
AECPVIC · Avgda. Olímpia nº15 ·08500 VIC
E-mail: aepvic@hotmail.com

TECNIFICACIÓ HOQUEI NADAL 2019
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, i la Llei
34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electronic, us informen que,
mitjançant la complementació d’aquets formulari, les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i
seran tractades en un fitxer propietat de Agrupació Esportiva Club Pati Vic amb la finalitat de poder-vos
oferir els productes o serveis sol·licitats, així com de mantenir-vos informats sobre novetats comercials i
ofertes promocionals relacionades amb aquesta entitat. Si voleu podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un escrit aquet centre.
DESCARREGA DE RESPONSABILITATS
Al realitzar una activitat reglada per la federació catalana, tot usuari federat disposarà de tota la cobertura
sanitària de la qual disposi la federació. Al firmar aquest document, l’usuari entén que qualsevol activitat
que realitzí a les instal·lacions del Club Patí Vic sense estar federat anirà sota la seva responsabilitat i que
per tant, eximeix a l’Agrupació Esportiva Club Patí Vic de tota responsabilitat.
A més, l’usuari també es donarà per entès que l’Agrupació Esportiva Club Patí Vic el fa únic responsable
dels objectes de valor que aquest porti al club, per tant, l’Agrupació Esportiva Club Patí Vic queda eximit
de qualsevol responsabilitat en quant a la pèrdues, furts, robatoris o possibles desperfectes que puguin
rebre.
AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES
Que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982,
de 5 de maig , sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció
d’aquest club demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on
apareguin els seus fills i filles on aquest o aquestes siguin clarament identificables.
IMATGE:
En/na ( Nom i cognoms )
amb DNI o passaport
autoritzo que la imatge del meu fill/a

,

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades de l’agrupació i publicades a les
xarxes socials i web, a filmacions destinades a difusió pública no comercial i a fotografies per a revistes
i/o publicacions d’àmbit informatiu.
Vic,

de

de

Al a sota signant certifica que ha llegit, comprès i que està d’acord amb els escrits anteriors.
Signatura

AECPVIC · Avgda. Olímpia nº15 ·08500 VIC
E-mail: aepvic@hotmail.com

