INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2018
DADES DEL JUGADOR/A
NOM:

COGNOMS:

ADREÇA:

DATA NAIXAMENT:

POBLACIÓ:

Nº CatSalut/mútua (Adjuntar fotocòpia):

CP:

NOM PARE/MARE/TUTOR:
E-MAIL:
SOCI:

TLF:
SI

NO

- El jugador/a pateix alguna al·lèrgia, malaltia o problema de salut? Quin?
- El jugador/a prèn alguna medicació de la que n’hagim de tenir constància? Quina?
- Qui serà el responsable de recollir el jugador/a habitualment?
OPCIONS: Marca amb una X les setmanes i opció
Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
Del 9 al 13 de juliol
Del 16 al 20 de juliol
Del 23 al 27 de juliol
Del 30 juliol al 3 agost

Matí (de 9h a 13h)
Matí+dinar (de 9h a 15h)
Matí i tarda (de 9 a13h i de 15h a 17h)
Matí,tarda+dinar (de 9 a 17h)
Tarda (de 15h a 17h)
Acollida de 8h a 9h (GRATUÏT)

Del 3 al 7 setembre
AUTORITZACIÓ
En/na ...........................................................................................amb DNI ………………………………………..
Autoritzo al/la meu/meva fill/a .................................................a participar a totes les activitats que organitzi el
casal, amb les condicions establertes. i cesió d'imatge per a web i xarxes socials del club.
Signatura del pare, mare o tutor/a
............................................ a .............. de .................. de 2018

Forma de pagament ingrés o transferència al compte del Club Esportiu Mas Ram a :
La Caixa 2100-8252-34-2200023921 Francesc Layret 86-88 de Badalona
Important: Indicar en concepte el nom de l'assistent al casal” o ventanilla club de 14h a 21h de
dilluns a divendres, dissabtes 8h a 13h
EQUIPAMENT:
- Gorra
- Crema solar
- Muda de rcanvi
- Banyador

- Tovallola
- Xancles
- Sabó
- Esmorzar

- Roba esportiva
- Raqueta de tennis
- Calçat esportiu

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li infromem que les seves dades personals han estat incorporades
als fitxers de titularitat del CLUB ESPORTIU MAS RAM, amb la finalitat de facilitar la gestió administrativa i comercial desenvolupada pel Club. SI voleu
exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancelació i oposició podeu fer-ho adreçant-vos a masramce@hotmail.com .

