ESTADES ESTIU 2019
FULL D’INSCRIPCIÓ
1. Omple el document amb lletra majúscula.
2. Omple i firma la inscripció.
3. Abona l'import de les següents formes: Transferència, Ingrés en Banc,
a mà a X-Tram Mollerussa (C / Arbeca, 2) o al primer dia del Campus
PER A MÉS INFORMACIÓ: info@talentesports.com

4. Confirma la plaça: Envia la inscripció SIGNADA, una còpia del DNI o
del llibre de família, la targeta sanitària i també si es disposa d'una
mútua personal a:
a. Correu: info@talentesports.com
b. X-Tram Mollerussa (C / Arbeca, 2)

⃝ Pare

AUTORITZACIÓ
Nom:

⃝ Mare

⃝ Tutor

⃝ Representant Legal

Cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Telèfon:

Mail:

AUTORITZO al nen/a inscrit en aquest Campus / Estades / Casal / Esdeveniment a participar en totes les activitats de Talent Esports 2019 que organitza el mateix Talent Esports. Declaro que
no pateix cap mena de malaltia física o psíquica que li impedeixi el normal desenvolupament del Campus / Estades / Casal / Esdeveniment i les seves activitats, renunciant expressament a
exigir cap responsabilitat per les lesions que puguin derivar com a conseqüència de la pràctica ordinària de les activitats pròpies del Campus / Estades / Casal / Esdeveniment.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal l'informem que les dades personals i de salut facilitats en el full d'inscripció, així
com els que s'obtinguin al llarg de la seva relació amb Talent Esports seran incorporades i tractades al fitxer INFO TALENT ESPORTS del qual és titular Talent Esports, amb la finalitat de
gestionar les activitats esportives. L'informem que les seves dades seran cedides en els supòsits previstos per Llei. El subscriptor garanteix la veracitat de les dades aportades i pot accedir,
rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades en els termes legals establerts en la següent adreça: Talent Esports Plaça Major, 13, 25230 - Mollerussa (Lleida).
Igualment, autoritzo Talent Esports a fer fotografies o vídeos del meu fill/a i exposar-los a la pàgina web www.talentesports.com i en mitjans de comunicació, en les instal·lacions on realitzem
un esdeveniment així com en cartells i flyers informatius, sempre dins de l'àmbit d'activitats esportives.

Firma:

Lloc:

Data:

/

⃝ Recull Pare/Mare/Tutor

Nom:
Al·lèrgies:

⃝ Autoritza sortida sense acompanyant

Edat:

PARTICIPANT
Data Naixement:

/ 2019

/

/

DNI/NIE/Passaport:

País:

Cognoms:
Alguna medicació?:
Observacions:
Club:

Talla Samarreta:

LOCALITATS

⃝ Arbeca (dues primeres setmanes de juliol) ⃝ Bellpuig ⃝ Club Tennis Mollerussa ⃝ Golmés
⃝ Miralcamp (tot el juliol) ⃝ Vila-sana
SETMANES / PREUS

⃝ 1 al 5 de juliol ⃝ 8 al 12 de juliol ⃝ 15 al 19 de juliol ⃝ 22 al 26 de juliol ⃝ 29 de juliol al 2 d'agost
⃝ 5 al 9 d'agost ⃝12 al 16 d'agost ⃝19 al 23 d'agost ⃝26 al 30 d'agost ⃝2 al 6 de setembre
45 € (1a setmana) / 85 € (2a set.) / 125 € (3a set.) / 165 € (4a set.) / 205 € (5a set.) / 245 € (6a set.)
285 € (7a set.) / 325 € (8a set.) / 365 € (9a set.) / 405 € (10a set.)
FORMA DE PAGAMENT

MARCA AMB UNA “X” LA FORMA DE PAGAMENT

Compte: ES30 2085 9462 5103 3036 0358

⃝ Ingrés en Compte (el banc podria cobrar-li comissió)
⃝ En efectiu (a l’arribada al responsable de l’activitat. Prèviament aquest full s’haurà d’haver enviat a info@talentesports.com juntament amb la
fotocòpia del DNI o llibre de família, la targeta sanitària i també si es disposa d'una mútua personal)

⃝ Pàgina web (la inscripció és realitzarà telemàticament i s’hauran d’adjuntar digitalment el DNI o llibre de família, la targeta sanitària o si es
disposa d’una mútua personal)

⃝ El primer dia del Campus / Estades / Casal / Esdeveniment
COM ENS HAS CONEGUT?

⃝ Edicions anteriors ⃝ Premsa, Ràdio

⃝ Cartelleria

⃝ Altres

