Carpeta

B.Dades

D.Web

Fitxa

Nº reg

FULL INSCRIPCIÓ
Temporada 2019-2020
Data d’inscripció:

ESCOLA DE .........................................................................................

DADES DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS: ………………………………………………………………………………..................................……….…………….......
DATA DE NAIXEMENT: ...............................................….......... DNI/NIE: …………..….……….…… NIA: …………….….................
(NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNAT)

ADREÇA: ......................................................................................... POBLACIÓ: .....................................................................................
TALLA DE SAMARRETA: ................................................................

DADES PARE/MARE O TUTOR/A
Adreça electrònica: ....................................................................................................................................................................................
Mòbil mare: .........................................

Mòbil pare: ............................................

ACCEPTE que el meu fill/a puga aparèixer en fotografies o gravacions que es realitzen durant la temporada 2019-20

 AUTORITZE  NO AUTORITZE

DADES MÈDIQUES
Malalties o lesions que cal tenir en compte:

ESCOLA
Bàsquet
Atletisme
Pilota
Tennis
Multiesportiva
Jocs i Esports
Pàdel
Futbol Sala
Gimnàstica Rítmica
Bàdminton
Natació
Escacs
Tir amb Arc
Psicomotricitat
Karate

CATEGORIES
Benjamí
Aleví - Infantil - Cadet
Totes
Totes
Totes
Prebenjamí (2012-2013)
Querubí (2014)
Totes
Totes
Totes
Totes
Totes
Totes
Totes
2 – 4 anys (2015-2016-2017)
Totes

PREU
150€
200€
100€
130€
200€
60€
60€
180€
100€
150€
100€
150€
20€ / trimestre
60€ / trimestre
120€
15€ / mes

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia DNI - 1 foto
Presentar DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Fotocòpia DNI - 1 foto
Gestionada pel club Karate Shotokan

FULL DE COMPROMÍS
Pare o tutor/a: ........................................................................................................ amb NIF ................................................................
Mare o tutor/a: ......................................................................................................... amb NIF ................................................................

Volem que,
El nostre fill/a forme part de les Escoles Esportives Municipals de Pedreguer.
La filosofia, identitat i objectius de les Escoles Esportives Municipals consisteixen bàsicament a:


Adquirir hàbits perdurables en la pràctica d'activitats fisicoesportives.



Fomentar la participació en els partits i entrenaments de tots els xiquets/es que s'apunten a les nostres escoles, evitant
qualsevol tipus de discriminació per raó de capacitats físiques o tècniques.



Valorar per damunt de resultats esportius l'esforç, la constància, la serietat i els valors de l'esport.



Desenvolupar les habilitats de cada esport.



Millorar de forma integral als/les alumnes mitjançant una metodologia global que unisca aspectes propis de la pràctica
esportiva amb un comportament exemplar en tots els àmbits de la vida.



Respectar els/les companys/es, monitors/es, àrbitres, material i instal·lacions.



Aprendre a perdre i a guanyar.



Respectar les decisions preses al si de les Escoles Esportives.

Per aconseguir aquests objectius que volem per al nostre/a fill/a, ens comprometem que la nostra actitud cap a les Escoles
Esportives serà acord a l’exposat anteriorment.

Protecció de dades: Activitats esportives. En compliment de l'Art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Art. 11 de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades, que procedeixen directament de l'interessat,
seran recollides sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Pedreguer, amb la finalitat de “Gestió d'activitats esportives”. La base legal que ens permet tractar les
seues dades és interés públic: Exercici de les competències atribuïdes a l'Ajuntament de Pedreguer per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local. Les seues dades seran cedides a: Entitats asseguradores, Bancs, Caixes d'Estalvis i Caixes Rurals, Conselleria d'esports, Federacions. No
existeix la supressió de les dades, ja que, encara que es produïsca la baixa del padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i
científics. Les categories de dades que es tracten són: Dades de categories especials, dades d'identificació, adreces postals o electròniques, dades de
circumstàncies socials, dades econòmiques i d'assegurances. Es tracten categories especials de dades personals. Té dret a accedir a les seues dades
personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen
necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues
dades, en aquest cas les podrem conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades.
Responsable: Ajuntament de Pedreguer - Oficina d’Esports (Ajuntament de Pedreguer). Glorieta de la Creu, 14 – 03750 – Pedreguer

D’obligat compliment

X

Manifestem que estem d’acord i acceptem la filosofia, identitat i objectius de les EEM.

X

Acceptem el compliment del Reglament de Règim Intern de les EEM.

X

Autoritzem l’Oficina d’Esports a tractar les dades i a publicar imatges del nostre/a fill/a a la seua Web, revistes, premsa, etc.; sempre
i quan tinguen relació directa amb l’esport.

Opció voluntària

En/Na .......................................................................................... vull formar part de l’òrgan de Consulta i Assessorament de les EEM, en
representació dels pares i les mares de l'alumnat de les EEM.

Signatura pare

Signatura mare

Signatura tutor/a

