
CLUB NÀUTIC EL BALÍS

FULL D'INSCRIPCIÓ:

Activitat a la que s'inscriu: Esport Mar.

Setmanes a les que s’inscriu: (marca amb una x al costat).

Nº Setmana Data Mati Matí i tarda

1 26 a 30 juny

2 3 a 7 juliol

3 10 a 14 juliol

4 17 a 21 juliol

5 24 a 28 juliol

6 31 juliol a 4 agost

7 7 a 11 agost

8 14 a 18 agost

9 21 a 25 agost

10 28 a 1 setembre

11 4 a 8 setembre

Dades tutors legals

Nom i cognoms:

Data Naixement:

Nif:

Direcció postal:

Mòbil:

Mail:

Nº compte:



CLUB NÀUTIC EL BALÍS

 Es obligat omplir tots els camps excepte el del DNI.

 És obligat adjuntar fotocòpia DNI i CAT Salut del alumne.

 És obligat adjuntar fotocòpia numero de compte dels pares per fer la domiciliació.

Acceptació de les condicions
- Consento expressament i autoritzo al Club Nàutic El Balís, que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document,

d'acord amb les disposicions de la llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de desembre). Aquestes dades seran incloses en un fitxer
automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat del Club Nàutic El Balís, a on es pot adreçar per exercir els drets d'accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició. La finalitat d'aquest fitxer és la de mantenir relacions entre el  Club Nàutic El Balís i els seus clients. El Club Nàutic El
Balís es compromet al compliment de la seva obligació de guardar la confidencialitat d'aquestes dades i adoptar les mesures necessàries per
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat, trasllat o cessió a d'altres entitats.

- Consento expressament i autoritzo al Club Nàutic El Balís a la captació i tractament de les dades del present full d'inscripció així com a l'ús de
la imatge on apareguin, sols o en grup. alumnes realitzant activitats derivades de la present inscripció

---------------------
El que subscriu i signa declara que:

- Accepta i assumeix que totes les dades d'aquest formulari són certes
- Accepta i  assumeix qualsevol  responsabilitat  que pugui  derivar-se de l'activitat  en compliment de les  disposicions vigents,  tant  de les

Autoritats  Marítimes  com  Esportives  i  de  quan  pugui  succeir  a  causa  de  no complir  estrictament  el  que  està  establert.  Amb  aquesta
declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat al Club Nàutic El Balís, així com qualsevol persona física i jurídica que participi en
l'organització d'aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o prejudici que pugui ser considerat en la participació d'aquesta
activitat.

- Accepto que la no assistència a l'activitat no comporta la devolució parcial o total de l'import de matrícula o reserva del curs.

Dades participants

Nom i cognoms:

Data Naixement:

Nif Alumne:

Cat Salut:

Al·lèrgies o 
intoleràncies

Sap nedar:

Observacions:


