ESCOLA MULTIESPORT
Les entitats esportives del Club de Bàsquet Begues, Begues Rugbi Club i Associació Esportiva Begues
ens complau comunicar-vos que a partir del dia 2 d’octubre s’iniciarà l’ESCOLA MULTIESPORT.
Aquest projecte neix amb la finalitat de que els nens i nenes de 4 a 8 anys del poble de
Begues tinguin la possibilitat de CRÈIXER FENT ESPORT mitjançant la pràctica de diferents
esports.
Els dies d’entrenament seran dimarts i divendres de 17:30h a 18:30h al pavelló municipal,
amb la flexibilitat de poder escollir assistir a un o dos entrenaments setmanals. A més de la
possibilitat d’entrar alguns dissabtes de 12:00 a 13:00 al camp de rugbi.
Les quotes de l’escola multiesport seran les següents:




Quota afiliació: 30€/any (Quota familiar)
Quota d’un entrenament/setmana: 35€/Trimestre
Quota de dos entrenaments/setmana: 70€/Trimestre

Butlleta d’inscripció*
Empleneu la butlleta d’inscripció que hi ha a continuació amb les vostres dades personals:
DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A
NOM

COGNOMS

Data de naixement

DNI

DADES PARE/MARE O TUTOR LEGAL
NOM

COGNOMS

Data de naixement

DNI

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça : (carrer, municipi i codi postal)
Correu electrònic
COMPTE BANCARI (IBAN)

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les tres entitats disposen de xarxes socials a Internet i fa difusió de les seves activitats
esportives.
En aquestes xarxes socials s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin individualment o en
grup nois i noies realitzant esmentades activitats. Donat que el dreta la pròpia imatge està
reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el
Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, aquest club demana
consentiment als socis, pares o tutors legals dels nois/es per poder publicar fotografies on
apareguin jugadors/es o menors de edat i siguin clarament identificables.

AVISO LEGAL: Los datos de carácter personal suministrados previamente por el titular de los
mismos y utilizados para la confección de la presente inscripción forman parte de un fichero
titularidad de l’escola MULTIESPORT, denominado “Clientes”, sito en c/ Dels Esports, s/n, e
Begues –08859– (Barcelona), con la finalidad de cumplir con la relación contractual entre las
partes,entendiéndose que usted consiente expresamente al referido tratamiento de sus datos
para las finalidades antes expuestas con la firma de este documento. Se le informa que
respecto a los citados datos usted tiene la posibilidad, conforme a los artículos 15 y siguientes
del RGPDUE, de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como el derecho de limitación del tratamiento, derecho de supresión y derecho de portabilidad,
mediante comunicación por escrito acreditando su identidad dirigida al titular del fichero, a la
dirección antes señalada en los términos que suscribe la legislación vigente. Para más
información puede enviar un mail a aebegues@gmail.com donde se le informarà de nuestra
política de privacidad o se le enviará la información en formato pdf si así lo deseara.

Conformitat:

A, ____________de _____________ del _____.

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal:

