
 

 
Anella Olímpica de Montjuïc 

Avinguda de l’Estadi 12-22 

08038  

93 425 54 45 (Ext. 200) 

info@clubinefbcn.cat 

www.clubinefbcn.cat 

PREINSCRIPCIÓ ESTADES ESTIU DE CIRC 
NO S'ACCEPTARAN FORMULARIS INCOMPLERTS 

Nom i Cognoms: DNI nen/a: 

Nom i DNI pare/mare/tutor/a legal:  

Data de Naixement: CatSalut (4 lletres+10 dígits): 

Correu electrònic: 

Has estat inscrit/a al Club anteriorment? SÍ       NO    Tens familiars o germans/nes al Club? SÍ      NO 

Adreça: Número: Pis: Porta: 

C. Postal: Població: 

Telèfon 1: Pertany a: MARE PARE PROPI CASA ALTRES: 

Telèfon 2: Pertany a: MARE PARE PROPI CASA ALTRES: 

Número de compte bancari IBAN:  E S                                                                                                                 

ACTIVITAT  

Circ en miniatura (3 a 5 anys) o Jugant amb el Circ (6 a 12 anys)  

 

 

 

Quines setmanes vindràs i horari: Marca caselles

 

HORARI 
SETMANES 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Matí (9 a 13:30 hores) 

    

 

Matí i dinar (9 a 15:30 hores) 

    

 

Complet (9 a 17 hores) 

    

 

 

Altre informació: 

Sap nedar? SÍ       NO  Servei d’acollida? (de 8 a 9h) SÍ      NO 

 

EN RELACIÓ A L’ASSEGURANÇA 

A causa de les restriccions econòmiques, a partir de la temporada 14-15 el Consell Català de l’Esport no podrà continuar assumint 

aquests costos. Per aquesta raó en inscriure el/la vostre/a fill/a menor d’edat té dues opcions: 

OPCIÓ 1: si vostè no sol·licita cap assegurança, el Club entén que en cas d’accident esportiu vostè es dirigirà directament 

a la Seguretat Social o a la seva Mútua Privada. 

OPCIÓ 2: si vostè vol una assegurança s’haurà de posar en contacte amb el Club Esportiu INEF Barcelona i sol·licitar-la. 

El cost serà addicional a les despeses de les activitats. 

 

EN RELACIÓ A LA RECERCA 

En foment de la investigació i de la recerca esportiva, el Club Esportiu INEF Barcelona participa en estudis d'aquesta índole, pel 

que: 

1- Els alumnes de l'Escola Esportiva poden formar part d'aquests estudis sempre i quan es tracti de tècniques no invasives. 

2- S'informarà puntualment de treballs d'investigació que es realitzin. 
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EN RELACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem 

que les vostres dades i les del/de la vostre/a fill/a, recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la 

responsabilitat del CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA amb la finalitat de poder atendre la sol·licitud del seu fill/a, d'associar-se a la 

nostra entitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AV. DE 

L'ESTADI 12 08038, BARCELONA. 

 

Així mateix, d'acord el que s'estableix en 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, i sempre que no se'ns sol·liciti el contrari, sol·licitem el consentiment per utilitzar les imatges (fotografies i videos) 

captades del participant o del/de la vostre/a fill/a, durant el desenvolupament de les activitats al nostre club, amb finalitats informatives 

o promocionals de l'entitat. 

AUTORITZO el tractament de les imatges  

NO AUTORITZO el tractament de les imatges 

 

Signant aquest document, ACCEPTO LA NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L’INEFC DE BARCELONA 

 

A partir de la firma del present formulari, vostè autoritza expressament el tractament de les vostres dades de caràcter personal per a la 

finalitat especificada, per part del CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA. 

 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a: 

 

DNI: 

Signatura: 

 

 

 

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 20…. 
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