
<TECNIBASQUET 2018

COM INSCRIURE’S 
Emplena la següent butlleta d’inscripció i envia-la a cbsantfeliu@gmail.com o porta-la a les 
oficines del club (pavelló de LA CORXERA) 

Documentació a adjuntar a la inscripció: 

BUTLLETA INSCRIPCIO - COMPROVANT PAGAMENT BANCARI - QÜESTIONARI SANITARI 

Documentació a portar per el participants No Socis: 

FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA i DNI 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms ............................................................................. Data Naixement ..................... 

Direcció ..................................................................................................................................... 

Població ............................................................................................. Codi Postal....................... 

Nom dels pares .......................................................................................................................... 

Telèfons de contacte ................................................................................................................... 

Correu electrònic ........................................................................................................................ 

FORMA DE PAGAMENT 
El preu de l´activitat és de 50€ per els socis del club i 60 per els No socis. Inclou samarreta i pilota 
oficial del campus. 

Ingrés al CC ES34 0081 0128 1800 0120 2127 a nom CB Sant Feliu , indicant el nom del 
participant. 



QÜESTIONARI SANITARI 
El club té contractada una assegurança per a tots els participants que cobreix la  visita d'urgència a un 
centre mèdic en cas d'accident o lesió esportiva durant l´activitat esportiva. 

NOM i COGNOMS :   

Nº Seguretat Social: 

Altres assegurances mèdiques? (Sí/No)_____ Amb quina Companyia?_________________ 

 Nº de Pòlissa ______________________________________________________________ 

1.- Té el seu fill/a alguna malaltia que consideri important? 

Crònica:__________  Quina? _______________________________________________ 

Al∙lèrgia: _________  Quina? _______________________________________________ 

Altres: _________________________________________________________________ 

Algun medicament que el seu fill/a NO pugui prendre?____________________________ 

Algun tipus d’aliment que el seu fill/a no pugui prendre? __________________________ 

Li cal una alimentació especial durant els dies de Campus?_________________________ 

2.- Durant la franja horària de l’activitat (9h a 13h), se li ha d’administrar algun tipus de medicament? 
Quin?___________________________________________________ 

3.- Comentaris i/o observacions que consideri que hem de saber: 
________________________________________________________________________ 

4. – Número de telèfon de contacte del pare/mare/tutor, en cas d’accident:
________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ 
En/Na .............................................................................................................. com a pare/mare/tutor de 
l’alumne/a, accepto les condicions i AUTORITZO al meu fill/a a partici-par en les activitats del  
CB SANT FELIU. 

Signatura pare/mare/tutor: 

____________________, a ______ de ______________ de 2018

Durant els casals del CB Sant Feliu es poden fer fotografies i gravacions de vídeo de les activitats per ser 
utilitzades a documentació web o altres. En el cas que els/les inscrits/inscrites tinguin interès en preservar la 
seva imatge (llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge), us demanem que ho comuniqueu per escrit a l’organització. El client queda informat i dóna el seu 
consentiment per tal que les dades personals s’incorporin al corresponent fitxer de dades propietat del CB Sant 
FEliu, autoritzant a aquest el tracta-ment de les mateixes per a la seva utilització en relació al desenvolupament 
i execució de les nostres operacions i serveis, així com per a l’oferta, publicitat i contractació d’altres productes 
i serveis de la nostra empresa i empreses del grup o associades en la forma i amb les limitacions de la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protección de datos de carácter personal. El client queda informat 
dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-ció, en el seu cas, respecte de les seves dades personals 
en els termes previstos a la llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida al domicili 
social, c/ Callao s/n). 



 


