
FULL D’INSCRPICIÓ CASAL D’ESTIU 2018 

CB Molins de Rei  

 

 

 

 

 

 

Marqueu les setmanes i serveis escollits: 

 
 
 
 

 

PREUS SERVEIS ACOLLIDA I DINAR PER SETMANA: 
      

 
 
 

El nen/a es jugador del CB Molins de Rei?     SI   /   NO 

En cas afirmatiu indiqueu-ne l’equip:  

 

DADES PERSONALS NEN/A: 

NOM I COGNOMS:  SEXE: M      F 

DATA NAIXEMENT:  

POBLACIÓ I ADREÇA:  

DNI:   

NÚMERO SEG. SOCIAL:  

Incloure fotocòpia DNI, TSI,CARNET DE VACUNES 

Assenyaleu si el nen/a té necessitats educatives especials. 

Quines?  

DADES PERSONALS DEL PARE/MARE, TUTOR/A: 

NOM I COGNOMS:  

DNI:   

TELÈFON:  

  

E-MAIL  

SETMANES: 

 ACOLLIDA MATÍ 
(8-9h) 

CASAL 
(9-13h) 

MENJADOR 
(13-15.30h) 

ACOLLIDA TARDA 
(15.30-17h) 

SETMANA 1 (25-29 juny)     

SETMANA 2 (2-6 juliol)     

SETMANA 3 (9-13 juliol)     

SETMANA 4 (16-20 juliol)     

SETMANA 5 (23-27 juliol)     

DADES BANCÀRIES: 

TITULAR:  DNI:  

CODI IBAN:      

ENTITAT OFICINA                     DC          COMPTE CORRENT 

                    

A fi de millorar la seguretat dels nostres usuaris, us demanem el nom i dades de 

contacte d’una segona persona amb qui poder contactar en cas d’imprevist o urgència. 

• NOM RESPONSABLE: 

• PARENTIU (PARE/MARE/AVIS...):  

• TELÈFON ON AVISAR:  

 
 

 

TOTAL A PAGAR: 

 

 

*Deixar en blanc 

 

·CASAL: 63 euros/set.  
     ·Servei acollida matí: 10 euros  
     ·Menjador: 43 euros  
     ·Servei acollida tarda:15 euros 



òp` 

 

 

DADES MÈDIQUES I D’INTERÈS: 

 SI NO  DESCRIPCIÓ 

MALALTIES:  

 

 
 

Quines? 

AL·LÈRGIES:  

 

 
 

Quines? 

MEDICACIÓ:   
 

Quins? 
Quina dosi? 
 

SAP NEDAR:    Amb flotador / bombolla 

 Gens 

 Poc 

 Normal o bé 

 Molt 
 

 
PERSONA QUE RECOLLIRÀ EL 
NEN/A CADA DIA 

 Avis 

 Pares 

 Cangurs 

 Familiars 

 Marxa Sol (En aquest cas s’haurà d’omplir el full 

d’autorització pertinent) 
 

ALTRES: 

TALLA SAMARRETA: 6    8    10      12     14      S      M      L      XL    

IMPORTANT: No oblideu adjuntar fotocòpia de la targeta de la seguretat 

social i del carnet de vacunes. 

 
 
AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT: 
El Sr./ La Sra._________________________, amb el DNI __________________, com a 
______________ (mare, pare, tutor), autoritza al CB Molins de Rei a cobrar la quantitat 
establerta a l'anvers d'aquest full, a través de l'entitat bancària esmentada. 
Molins de Rei, __________ de/d’ ______________ de 2018                       Signat 
 

 
 
 
AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 
_______________________________________________amb el DNI _____________, 
com a pare/mare/tutor del nen/a _____________________________, autoritza el seu fill 
o filla a assistir a totes les activitats i desplaçaments que s’organitzin en el decurs del 
Campus de bàsquet 2018. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions 
medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’urgència, sota la pertinent 
direcció facultativa. 
Molins de Rei, __________ de/d’ ______________ de 2018                       Signat 
 

 

 

LOPD: Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer de titularitat del CB Molins de Rei 

2018 sent la seva finalitat la inscripció al Casal d’estiu i per a l’enviament d’informació relacionada 

amb el casal. El CB Molins de Rei (CBM) podrà difondre a través dels diferents mitjans de 

comunicació pública, tal com a enllaços a internet de galeries de fotos de les activitats que 

realitzen els nois/es al casal, fotos de grup, amb la finalitat de promocionar el basquetbol i 

activitats del CBM, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració a favor de 

l’afectat. Els afectats, poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant 

un escrit  juntament amb una fotocòpia del DNI al CBM amb domicili a l’Av. St Antoni Maria Claret, 

1 bis. 

 

AUTORITZACIONS: 
 


