Campus Estiu 2020

FULL D’INSCRIPCIÓ – CAMARLES i LLIGALLOS

Senyor/a ............................................................ amb DNI ............................... pare/mare/tutor de

................................................................... l’autoritzo a assistir al CAMPUS ESTIU 2020 que organitza
Actiesport durant els mesos de juliol (del 29 de juny al 31 de juliol) i agost (del 3 d’agost al 4 de setembre)
del 2020 de 9 a 13h a Camarles (a la coberta 1 d’octubre) i a Lligallos (a la pista coberta).

Dades del nen/a:
Data de naixement:................................... Adreça:......................................................... CP:...........
Telèfon:................................................ Correu electrònic: ....................................................................
Aspectes sanitaris: .................................................................................................................................

Talla de camiseta (marcar):

4

8

12

16

M

L

XL

Preus (escolliu l’opció marcant amb una ”x” a la casella corresponent):
Modalitat
Mensual

Setmanes

Preu general

Preu descompte

Juliol (del 29 de juny al 31 de juliol)

□

130€

□

50€

Agost (del 3 d’agost al 4 de setembre)

□

130€

□

50€

Els empadronats a Camarles o que tinguin un familiar directe al mateix (marcar la casella de sota) gaudiran del preu amb
descompte, bonificat per l’Ajuntament de Camarles. S’aplicarà un descompte del 10% a partir del segon germà/na.
El preu inclou l’assegurança de RC i d’accidents i una camiseta del CAMPUS ESTIU.

Pagament:

□

Efectiu (El primer dia de campus)

□

Domiciliació - Nª IBAN:

□ Estic empadronat/da o tinc un familiar directe al municipi de Camarles.

ES__ ____ ____ ____ ____ ____

IMPORTANT- Indicacions de prevenció:
Per garantir la seguretat en tot moment, serà imprescindible portar una mascareta (solament s’utilitzarà en
cas necessari i a les entrades i sortides), una fotocòpia de la TIS, fotocòpia del calendari de vacunes i
declaració jurada (es facilitarà després de realitzar la inscripció).
Tota aquesta documentació s’haurà de portar el primer dia de campus.

Les inscripcions es podran retornar emplenades a l’Ajuntament de Camarles, trucant per demanar cita prèvia, o
enviant-les al correu electrònic info@actiesport.es. L’Ajuntament recollirà les dades i les facilitarà a Actiesport
per al seu tractament. El termini d’inscripcions és fins al 22 de juny.
Per qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon 619688662 (Vero).
Signatura pare/mare/tutor:

□

Autoritzo a ACTIESPORT sempre per motius esportius/educatius a
utilitzar la imatge del meu fill/a, si així ho creu oportú.

ACTIESPORT MANAGEMENT SL és el Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades
seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservarles mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que pot
exercir els drets d’accés, rectificació́, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a ACTIESPORT MANAGEMENT
SL en Plaça Alfons XII, 7 1 A - 43500 TORTOSA (TARRAGONA). Email: info@actiesport.es i el de reclamació́ a www.agpd.es.
Mediante la firma de este formulario, Usted autoriza a (A) ACTIESPORT MANAGEMENT, SL a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y (B) a
su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de ACTIESPORT MANAGEMENT, SL. Como parte de sus
derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho
reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de en que se realizó el adeudo en su cuenta.

