
INSCRIPCIÓ CASAL NADAL 2015-2016 
ESCOLA VOLERANY – ESPORTSXTOTHOM 

 
 

JO: ________________________________________ PARE/MARE/TUTOR DE  L’ALUMNE/A: _____ __________________________ 

QUE FA EL CURS __________  AUTORITZO EL MEU FILL/A REALITZAR LES DIFERENTES ACTIVITATS DEL CASAL DE NADAL 2015-2016 

QUE ORGANITZA L’ESCOLA VOLERANY AMB ESPORT X TOTHOM. 

NÚM. DE TELÈFON DE CONTACTE ____________________ CORREU ELECTRÒNIC:  _______________________________________ 

OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL PARE/MARE/TUTOR: (Pel que fa a al·lèrgies, malalties, conductes que l’equip de monitors hauria 
de saber o conèixer): 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Signatura del pare/mare/tutor: 

 

 

Adjuntar: (Targeta sociosanitària de l’alumne/a i fotocòpia de DNI pare/mare/tutor)  

PROTOCOL DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE ENTRE L’EMPRESA ESPORTXTOTHOM I ELS ALUMNES ASSOCIATS  

EsportXtothom informa que es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor o d’imatges durant el 

desenvolupament de les activitats amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria 

de dret d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, Esportxtothom no es farà responsable 

de l’enregistrament sonor o d’imatges per part de terceres persones en activitats obertes al públic general. Als efectes 

de donar-ne coneixement als seus esportistes associats es fa lliurament de la present comunicació, a Vilanova i la 

Geltrú a __________ de _____________________________ de 2015 

Signat, Signat, 

 

 

El soci/a, pare, mare o tutor/a  EsportXtothom S.L.  
 

D’acord amb la Llei orgànica 16/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 31/2002 d’11 de 

juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, EsportXtothom garanteix la confidencialitat i la seguretat en el 

tractament de les dades de caràcter personal, necessàries per poder procedir amb la funció del document. Podeu exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a  la nostra base de 

dades. 

 

ASSENYALAR AMB UNA CREU L’OPCIÓ ESCOLLIDA 

□  7 Dies (70 €) 

□  5 Dies (60 €) 

□  Esporàdics (15€ per dia) 

□ Servei d’Acollida de 8,30 a 9;00 
(Servei Gratuït) 

 

 

Emplenar clarament la inscripció i adjuntar el justificant d’ingrés pels dies escollits. 
L’últim dia per presentar la inscripció al Casal Nadal 2015-2016 és divendres 18 de 
desembre. Especificar a l’ingrés  NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE - CASAL NADAL al 
número de compte de l’empresa organitzadora EsportXtothom. 
IBAN ES48-2100-0281-6102-0043-3174  La Caixa 


