Inscripció

CAMPUS
2019

Nº Expedient:......................
Nom i Cognoms:............................................................ D.Naixement:................................

Foto

Adreça:.... ....................................................Població:......................C.P:............................
Telèfon Pare......................... Telèfon Mare............................Altres.....................................
Observacions importants (al·lèrgies, malalties, medicació):................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
CAT SALUT................................................Correu electrònic:................................................................
Talla Samarreta...................... Com ens has conegut?
 Col·lectiu.......

 Opis

 E-mail

 Soci

 Bustiada

Període inscripció al Campus:

 Altres anys

 Diari

 Altres ......................................
Total setmanes:............

Del dia .................................. fins el .......................................
Del dia .................................. fins el .......................................
Horari:
 Mig dia

 Mig dia + dinar

Preu Campus:

Descompte %:

...............%

Autocar :

 Esplai

 Pàdel

 Poliesportiu

 Tecnificació Hockey

 Hockey

 Tecnificació Tennis

 Tennis
 Pujada - Nom Parada:………………….………

 13:30h

 Baixada - Nom Parada:………………………..

 18:00h

Acollida:

 Tot el dia

Servei gratuït

 Matí 8h-9:15h, hora d’arribada:.......................
Pagament 30% al formalitzar la inscripció.

Total:

Modificació posteriors inscripció al Campus:

Pagament 70%, sortides i bus primera setmana
Juny.

Signatura modificació:

Data:

Inscripció

CAMPUS
2019

Autoritzacions Campus Esportiu d’Estiu 2019
En/Na:............................................................................................amb DNI:........................................
Autoritza el seu fill/a:...........................................................................................................................
1.
 A assistir al Campus Esportiu 2019 del CD TERRASSA HOCKEY del 25 de juny al 10 de setembre.
2.

 A fer ús del servei d’autocar de pujada ó baixada del Campus del 25 de juny al 10 de setembre.

3.

 A que el meu fill/a baixi amb l’autocar del campus i marxi sol cap a casa des de la parada.

4.

 A fer la sortida programada pel dia 5 de juliol a Tibidabo i el cobrament d'aquesta, els nens que fan
hockey o participen al Teeh faran la sortida el dia 11 de juliol. Cal portar pic-nic de casa.

5.

 Preu sortida 21€. (tens carnet de soci___€)
 No anirà a la sortida es quedarà a casa.
 Participants al TEEH Preu 10€
 A fer la sortida programada pel dia 18 de juliol a
 Boing/Jumping menys 9 anys.

Cal portar pic-nic de casa.

 Illa Fantasia més de 9 anys.
 Preu sortida 21€.
 No anirà a la sortida es quedarà a casa.
 Es quedarà al Club fent activitats programades.

6.

7.

 A fer l’Acampada al Club del Campus sortida programada per la nit 25 de juliol.
 Preu 22€.
 No anirà a l’acampada, es quedarà a casa.
 Portarà tenda?............. Places:...........
 Tennis Competició, a ser transportat amb vehicles particulars per jugar campionats.

8.

 Fa extensiva aquesta autorització a les decisions que fossin necessàries a adoptar en cas d’urgència mèdica,
sota la direcció facultativa adequada, inclòs el trasllat al centre sanitari més proper.
Autoritzo que les dades del meu fill/a i la seva imatge pugui aparèixer en els sistemes de difusió. Segons la Llei
Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, sobre Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, autoritzo que les
meves/nostres dades personals siguin tractades i quedin incorporades als fitxers de l’entitat C.D. Terrassa Hockey
inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de prestar-vos els serveis com a Club. El Club
podrà cedir les vostres dades a les Federacions esportives, altres Clubs, entitats bancàries, Centres Sanitaris i empreses
amb convenis de Col·laboració amb el Club. Si no voleu que les vostres dades siguin cedides podeu exercitar els vostres
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca,
km 5,6, Matadepera.
 No dono el meu consentiment perquè les meves dades siguin cedides a : Empreses amb convenis de
col·laboració amb el Club, si a la companyia asseguradora, entitats bancàries, altres Clubs i federacions.
 No dono el meu consentiment a què la meva imatge pugui aparèixer en mitjans de difusió.
El club no respon dels robatoris, pèrdues o altres desperfectes que es puguin produir dins de les seves instal·lacions.
9. Cobrament Campus Esportiu:

 Metàl·lic

 Targeta

 Banc

Número de compte per girar el rebut:....................................................................................................
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del
creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit
setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva
entitat financera.
NOTA: Degut a la demanda de places pel Campus Esportiu del C.D.Terrassa Hockey, un cop formalitzada la inscripció,
en cas d’anul·lació, no es retornarà l'import abonat (exceptuant si l’anul·lació ve donada per una causa mèdica
justificada).
Signatura del pare, mare o tutor/a
Matadepera dia ........... de ....................de 2019

Atès per:.............................

