
INSCRIPCIÓ 

DADES DEL JUGADOR
NOM...................................................................COGNOMS............................................................................

DIRECCIÓ..........................................................................................POBLACIÓ...............................................

TELÈFONS DE CONTACTE..........................................,  .........................................,  .........................................

E-MAIL DE CONTACTE......................................................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT...................................LLOC................................Nº S.S./D.N.I ......................................

CENTRE AL QUE PERTANY...................................................................................... CURS................................

FIRMA DEL PARE, MARE O TUTOR/A     SOL·LICITE BECA

DADES DE L’ACTIVITAT ON VOL PARTICIPAR
Tenint en compte el codi de matricula que apareix a la graella d’activitats del Pare Català, escriu el codi 

corresponent a la/les activitat/s on vols participar:

ACTIVITAT 1:    ACTIVITAT 2:   

En cas de voler fer Bàsquet, si solament pots venir un día, indica’ns quin:

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Solament per al Bàsquet)

Titular del compte

NOM I COGNOMS..................................................................................... D.N.I..............................................

Dades del compte

ENTITAT....................................................................................................................................

OFICINA...................................................................................................................................

DÍGIT DE CONTROL.............................................................................................................................

NÚMERO DEL COMPTE..............................................................................

* Vos preguem que comuniqueu a la vostra entitat bancària la conformitat dels pagaments.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal que vosté ens ha facilitat i ens proporcione y/o es generen al llarg de l’estada de l’alumne en el 

club, són inclosos en un fitxer de dades, del que és titular C.D. Lena Esport. La finalitat del tractament és la de prestar un correcte 
servici als alumnes i els seus pares o tutors, facilitant la gestió de les activitats extraescolars dutes a terme en el col·legi, així com 
la dels diferents servicis prestats. 

El Club esportiu Lena Esport posa en el seu coneixement que les dades que ens facilite, a excepció de les dades de caràcter 
econòmic, podran ser coneguts pels monitors i personal que d’alguna forma ha de tindre relació amb l’alumne. Així mateix ens 
autoritza, excepte manifestació en contra a utilitzar les imatges relatives als alumnes per a les activitats pròpies del centre i per a la 
seua revista i pàgina web podent ser publicades en tals mitjans. D’acord amb el que disposa la citada normativa, vosté pot exercitar 
el drets d’accés, rectificació i cancel·lació, enviant una sol·licitud per escrit dirigida a: club@lenaesport.com.

 No autoritze al tractament de dades d’imatge del meu fill. 

OMPLIR EN MAJÚSCULES

ATENCIÓ: Les activitats de bàsquet i handbol començaran el dilluns 24 de 
setembre. Escacs i Pilota començaran el 1 d’octubre. 


