PER A IMPRIMIR LA INSCRIPCIÓ PODEU CLICAR AMB EL BOTÓ DRET A CUALSEVOL PUNT DE LA PÀGINA I TRIAR LA OPCIÓ D' IMPRIMIR.

INSCRIPCIÓ IES LA LLAUNA 2017/2018
DADES DEL PARTICIPANT
Nom de l'alumne:

Cognom de l'alumne:

Data de naixement:

Nº Tarja sanitària

Curs (17-18)

Observacions:

DADES DEL RESPONSABLE
Nom i cognom Resp. 1:

DNI:

Telèfon contacte 1:

E-mail:

Nom i cognom Resp. 2:

DNI:

Telèfon contacte 2:

E-mail:

Adreça:

Telèfon casa:

Població:

E-mail família:

Codi postal:

Responsable emergència:

Telèfon emergència:

OFERTA SCHOOL OF ENGLISH
Teens 1 (Dm Dj 16:00-17:30) 55€/mes,

Teens 3 (Dm Dj16:00-17:30) 55€/mes,

30€/any material

30€/any material

Teens 2 (Dm Dj 16:00-17:30) 55€mes,

FCE (Dm Dj 16:00-17:30) 55€/mes,

30€/any material

40€/any material

Speaking* 24€/mes

*Sessió setmanal d'1h i 30min. Dia i hora en funció de les peticions i nivells dels usuaris.

OFERTA ECOLE FRANÇAIS
Débutant (Dm Dj 16:00-17:30) 55€/mes,

Intermédiate (Dm Dj16:00-17:30) 55€/mes,

Avancé (Dm Dj16:00-17:30) 55€/mes,

30€/any material

30€/any material

40€/any material

DADES BANCÀRIES
Nom i cognom Resp. 1:

DNI del titular del Compte:

País del titular del Compte:

Número de compte::

ES

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) SPORT DIRIGIT SL a enviar ordres al vostre entitat financera per
debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord ambles instruccions de
SPORT DIRIGIT SL.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat
financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar
en el seu compte.
SIGNATURA del Pare/ Mare/ Tutor/a:

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

___________________________, a ______ de/d’__________ de ________

PROTECCIÓ DE DADES
Estic d'acord en rebre informació promocional sobre les activitats de lleure, esport i formació, que Sport Dirigit SL realitzi i que es consideri que
poden ser del meu interès.
Autoritzo la publicació de la imatge del meu fill/a, segons els termes indicats.
De conformitat amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informen que les seves
dades de caràcter personal i les del seu fill/a seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SPORTDIRIGIT, SL, amb la finalitat de
poder atendre les necessitats i obligacions pròpies de la formació de les activitats organitzades per SPORTDIRIGIT, SL.
Per exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, podeu fer-ho mitjançant un escrit a la següent adreça: C/ Camp, 30, 08290
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem
el seu consentiment per poder publicar la imatge del seu fill/a a la nostra pàgina web o xarxa social, així com a revistes o publicacions d'àmbit educatiu,
per donar a conèixer o promocionar les activitats realitzades o organitzades per la nostra entitat.
També, d'acord a l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21,
sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li informació publicitària o promocional de la nostra entitat.

AUTORITZACIO MARXAR SOL O AMB GERMANS MENORS D’EDAT
En/Na .................................................. amb DNI ................................ com a pare, mare o tutor/a d’en/na ........................................................ l’autoritza a
marxar sol o amb un menor d’edat un cop finalitzada l’activitat, entenent per tant que la responsabilitat de Sportdirigit només està present en l'horari
establert de l’activitat.
SIGNATURA del Pare/ Mare/ Tutor/a:

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

___________________________, a ______ de/d’__________ de ________

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
Per a formalitzar el procés d'inscripció cal lliurar aquest document, omplert i firmat, el 21 de setembre a partir de les 16:00h al personal de SPORT
DIRIGIT que estarà al centre.
*És necessari un mínim d'alumnes per grup. Una vegada finalitzats els terminis d'inscripció, s'informarà a les famílies sobre l'inici o no de l'activitat.

!!!! Per a un correcte funcionament del formulari recomanem fer servir el navegador Google Chrome, Mozilla firefox o Internet Explorer !!!!

