
PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

 

 

Persona o persones responsables 
Nom

Mòbil
 

Restaurant
Opció nº1

Nº nens
Servei coberts pastís
porteu de casa
Al·lèrgies

Nom nen/a:

Nom nen/a:

Nom nen/a:

Nom nen/a:

Nom nen/a:
 

 

Nom 
Correu
Telèfon

Detalls de la Festa
Jocs
Detall 
Omplir detalls de
Dia ?

Hora arribada

Total nens aproximat

Berenar al Restaurant

 
Atenció:

Detalls de cobrament
Preu fins a 

Cobrament final

Efec
Compte per fer la transferència: ES80

 

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

Persona o persones responsables 
Nom 

Mòbil 

Restaurant 
Opció nº1 

Nº nens berenar
Servei coberts pastís
porteu de casa 
Al·lèrgies o intoleràncies

Nom nen/a: 

Nom nen/a: 

Nom nen/a: 

Nom nen/a: 

Nom nen/a: 

Nom  contractant
Correu electrònic
Telèfon: 

Detalls de la Festa
Jocs: 
Detall  activitat: 
Omplir detalls de

? 

Hora arribada? 

Total nens aproximat

Berenar al Restaurant

Atenció: en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

 

Detalls de cobrament
Preu fins a 10 nens

Cobrament final

Efectiu : 
Compte per fer la transferència: ES80

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

Persona o persones responsables 

berenar: 
Servei coberts pastís nomé si el 

 
intoleràncies (especificar ):

contractant:  
electrònic:  

 

Detalls de la Festa 

  
Omplir detalls de la festa

 

  

Total nens aproximat?  

Berenar al Restaurant?  

 
en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

Detalls de cobrament 
nens 50

Cobrament final   

 
Compte per fer la transferència: ES80

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

CD TERRASSA HOCKEY
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

Persona o persones responsables del grup
 

 

6.20

 
nomé si el 0.50cts unitat

(especificar ): 

 

 

 

 

 

la festa 

en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

 
50€ 

Transferència
Compte per fer la transferència: ES80-0081

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 2021

CD TERRASSA HOCKEY
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

grup 

.20€ nen= 

0.50cts unitat= 

 

en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

 

Data   

Transferència
0081-0016-11

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
2021-2022

CD TERRASSA HOCKEY - Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: cdterrassa@cdterrassa.cat

Nom 

Mòbil

Opció nº2

Pastis?

 Pa de pe
xocolata

Un altre nº telèfon

en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

Preu fins a 

 

Transferència:  
11-0001948904

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
2022 

Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera
cdterrassa@cdterrassa.cat

 

Mòbil 

Opció nº2 

Pastis? 
Pa de pessic amb 
xocolata? 

Un altre nº telèfon:

 

Iniciació espo

 

Mes-Any? 

Hora sortida

Edats? 

Horari? 

 
en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

Preu fins a 30 nens

*consultar  política

0001948904 

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 

Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera 
cdterrassa@cdterrassa.cat Web: www.cdterrassa.cat

6.20€ nen

2.20€ 
amb 1.50€ 

 

 

 

 

 

:  

Iniciació esportiva: 

Hora sortida? 

en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta

 

 

nens -------------------------------

*consultar  política

Altres: 

www.cdterrassa.cat 

 

 

€ nen= 

€ nen= 

€ nen= 

 

 

 

 

 

 

 
en el cas de que els nens no sapiguen nedar, cal portar manguitos o bombolleta 

-------------------------------

*consultar  política anul·lació

 

 

 

 
 

 

------------------------------- 

anul·lació 



PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

 
 

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 
d’aniversari.
 
El/la responsable del grup 
instal·lac
la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al 

*Política

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin 
l’entitat C.D.Terrassa Hockey inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de 
prestar
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

 

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

 

 

 Signatura

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 
d’aniversari. 

El/la responsable del grup 
instal·lacions.  
la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al 

Política anul·lació:

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin 
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 entitats bancàries. Si no vol
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

Signatura 

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

El/la responsable del grup 
 També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al 

anul·lació: tota anul·lació de reserva ha de fer

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin 
l’entitat C.D.Terrassa Hockey inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de 

vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 

CD TERRASSA HOCKEY
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

El/la responsable del grup signarà un document acceptant la normativa d’ús
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al 

ota anul·lació de reserva ha de fer

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin 
l’entitat C.D.Terrassa Hockey inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de 

vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
D’ANIVERSARI 2021

CD TERRASSA HOCKEY
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: 

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

signarà un document acceptant la normativa d’ús
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al 

ota anul·lació de reserva ha de fer

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin 
l’entitat C.D.Terrassa Hockey inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de 

vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
2021-2022

CD TERRASSA HOCKEY - Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera
Tel: 93 787 05 02 WhatsApp: 654 34 69 01 Email: cdterrassa@cdterrassa.cat

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

signarà un document acceptant la normativa d’ús
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
Queda prohibit portar begudes i menjar aliens al bar-restaurant del Club.

ota anul·lació de reserva ha de fer PER 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 

vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol
que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ………………………

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 
2022 

Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera
cdterrassa@cdterrassa.cat

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

signarà un document acceptant la normativa d’ús
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
restaurant del Club.

PER ESCRIT.   

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 
vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol

que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

Dia……………………de ……………………………..del ……………………………                                                                              

PETICIÓ DE SERVEI DE FESTA 

Ctra. Talamanca Km 5,6; Matadepera 
cdterrassa@cdterrassa.cat Web: www.cdterrassa.cat

En/na .................................................................................................DNI...................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

signarà un document acceptant la normativa d’ús i vetllarà pel bon ús de les 
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 
restaurant del Club. 

 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 
vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol

que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

……                                                                              

www.cdterrassa.cat 

En/na .................................................................................................DNI........................................................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

vetllarà pel bon ús de les 
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 
vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol

que les vostres dades siguin cedides. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació,
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.

……                                                                              

 

............................

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

vetllarà pel bon ús de les 
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat. 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 
vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no vol

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, 08230 Matadepera.

……                                                                              

............................ 

Accepta la normativa d'ús i les condicions per fer ús de les instal·lacions del Club per la festa 

vetllarà pel bon ús de les 
També es comprometen a arreglar o substituir qualsevol desperfecte. Els responsables de 

la festa vetllaran perquè els nens i nenes no es facin mal. I eximiran al Club de qualsevol responsabilitat.  

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
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 
vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a entitats bancàries. Si no voleu 

cancel·lació i 
oposició en C.D.Terrassa Hockey amb domicili Ctra.de Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera.  

……                                                                               


