
 

 
 

OLIMPÍADES 2012 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Del 29 de juny al 8 de juliol 
 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

(lliurament del 2 al 22 de juny) 

Nota: Qui s’inscrigui abans del 15 de juny, rebrà la 
samarreta amb el color del seu barri. 

PREU 
INSCRIPCIÓ 

5€ 

 

Nom i cognoms: .....................................................................................................................  

Sexe:    M  / F  Data de naixement:___/___/___  Tel. de contacte: ...........................  

Adreça: .................................................................................Barri: .......................................  

Correu electrònic: .........................................................Al·lèrgics al glúten?  Sí / No 

Talla de samarreta:    2XS   XS   S   M   L   XL   2XL 3XL 

 

Autorització menors: 
 

En/Na ............................................................................................amb DNI ................................. autoritzo al 
meu fill/a ......................................................................a participar a les Olimpíades 2012. 
Autoritzo també als responsables de l’organització a traslladar al meu fill/a, en cas de necessitat 
urgent, al centre mèdic més proper. Declaro també que les dades del meu fill/a són correctes.  
 
 
 

Signatura pare/mare o tutor 
 

Autorització d’ús de drets d’imatge: 
 

En / Na .........................................................................................amb DNI ..................................... autoritzo 
que la imatge del participant pugui aparèixer en totes les publicacions (Internet, premsa i mitjans 
audiovisuals) que es facin ressò de les Olimpíades 2012.                   
 
 
 

     Signatura   
 

Aquesta inscripció s’ha de lliurar a la Regidoria d’Esports i/o als punts d’informació 
corresponents. El pagament de la inscripció es pot realitzar en efectiu o al número de compte 
2042.0051.81.3110000021 (Caixa Laietana). 
L’Organització de les Olimpíades de Sant Andreu de Llavaneres 2012 es reserva el dret de fer 
les modificacions que consideri oportunes. 

Marqueu amb una X els esports en què volgueu participar: 
 

Esports d’equip: 

 Futbol 7 (fins a 15 anys)  Futbol sala (a partir de 16 anys) 
Bàsquet  3x3 (fins a 15 anys) 5x5 (a partir de 16 anys) 
 Cursa d’orientació (màx. 6 persones per equip)   Vela 

 

Esports per parelles: 

(no és necessari ser del mateix barri i poden ser mixtes)                    Nom de la parella 
 Frontennis (a partir de 16 anys)  ................................................................................  
 Dominó ................................................................................  
 Joc de cartes Botifarra ................................................................................  
 Marxa nocturna  ................................................................................  
 Tamborí (fins a 15 anys) ................................................................................  
 Petanca ................................................................................  
 Basquet two balls familiar  (pare/mare i fill/a) ...................................................  

 

Esports individuals: 

 Frontennis (fins a 15 anys)  Escacs  Tennis taula 
 Triatló (a partir de 16 anys)   Billar  Ciclisme de muntanya 

 Pitch & Putt Federat       / No federat      (quota addicional de 5€) 
Lliure: 25m 50m 100m 
Esquena: 25m 50m 100m 
Braça: 25m 50m 100m 
Papallona:  25m 50m 

Natació 

Relleus: 4x25m categoria única 
Apartir de 6 anys: 60m 80m 200m 400m 

Salt d’alçada Salt de llargada Llançament de pes Atletisme 
A partir de 14 anys: 800m  1.500m 5.000m 

 
 
Avís: D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte 
d’inclusió en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així 
mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 
adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.  


