Centre d’Esports Altafulla
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com

FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS DE TECNIFICACIÓ “ALBERTO BENITO”
ESTIU 2019 (del 1 al 26 de Juliol)
Dades del participant
Nom i Cognoms: .............................................................

DNI: .........................................

Adreça: .......................................................................................................................................

Municipi: ...................................... Codi Postal: .............. Província: ........................................

Data de naixement: .....................................................

Pren medicament per alguna al·lèrgia?

Talla samarreta: ..........................

NO

SI

NO

SI

Quin? (Dosi i administració)
Sap nedar?

En cas de necessitar servei d’acollida de 08.00h a 09.00h, o de 14.00h a 15.00h indiqueu dia/horari:
.........................................................................................................................................

Setmanes que s’apunta al campus: Del 1 al 5 de Juliol
Del 15 al 19 de Juliol

Del 8 al 12 de Juliol
Del 22 al 25 de Juliol

Dades del representant : (pare, mare, tutor)

Nom i Cognoms: ............................................................ DNI: ..................................................

E-mail: ............................................... Telèfon: ............................. / .....................................
Documentació a Adjuntar:

•
•
•

Fotocòpia DNI o Llibre de Família (en cas que NO formi part de l’escola de futbol)
Fotocòpia Targeta sanitària (en cas que NO formi part de l’escola de futbol)
Fotocòpia del Llibre d’Al·lèrgies (en cas que en tingui).

També podeu trobar aquesta inscripció a www.cealtafulla.cat
I lliurar-la degudament omplerta a cealtafulla@gmail.com o a l’estadi en dies d’entrenament o partit.

Centre d’Esports Altafulla
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com

Informació addicional i autoritzacions del Pare/mare/tutor:
- ELS GRUPS, COORDINADOR I ENTRENADORS: Els grups estan integrats segons l’edat de cada esportista.
Cada un serà dirigit per un monitor que és el responsable educatiu de la planificació, seguiment i posada en
pràctica dels programes esportius dissenyats, seguint les línies definides per la Direcció esportiva del Club.

- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, la
informació dels inscrits serà incorporada als fitxers del Centre d’Esports Altafulla. Per exercir els drets
d’accés, rectificació i eliminació podeu adreçar-vos a cealtafulla@gmail.com.

- ASSEGURANÇA: Tots els futbolistes amb llicència activa a la Federació Catalana de Futbol queden coberts
en campus esportius per l’assegurança federativa. Els participants al Campus que no tinguin llicència hauran
de presentar còpia de la seva targeta de la seguretat social on se l’atendrà en cas de necessitat.

- SORTIDES:

Dilluns: Cal recollir els participants a la piscina municipal d’Altafulla
Dimarts: Cal recollir els participants al Planeta Màgic
Dimecres: Cal deixar el participant a zona esportiva de la platja de Torredembarra (al costat del
port), i recollir-lo a la platja d’Atafulla, (al costat del Voramar.)
Dijous: Cal recollir els participants a la piscina municipal d’Altafulla
(El Planning pot ser modificat en cas que ho decideixi l’organització o ho requereixi la visita d’Alberto Benito)

- DRETS D’IMATGE: "La signatura d'aquest document comporta l'autorització al club per incorporar en la
indumentària el nom, logotips, etcètera, dels col·laboradors o patrocinadors així com l'autorització per a la
gravació mitjançant fotografies o vídeo, perquè se’ls pugui donar un ús comercial, publicitari o susceptibles de
ser publicades a les xarxes socials del CE Altafulla, sense dret per part meva a rebre cap compensació
econòmica".

Manifesto que el meu fill/a o representat/da es apte per a la pràctica de l’esport. I estic d’acord amb totes
les condicions establertes pel Club en aquesta inscripció.
Signo com a Pare/Mare/tutor/a

Altafulla, _______ d ___________ de 20_

