Ajuntament del Perelló

FITXA D’INSCRIPCIÓ
ESPORT ESCOLAR 2017/18

NOM I COGNOMS _____________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT _________________________________________________
TELÈFONS (mare)____________

(pare)____________ (altres)______________

ADREÇA _____________________________________________________________
CP _________________

POBLACIÓ ___________________________

NÚMERO DE TARGETA SANITÀRIA (poseu lletres i xifres, un caràcter per casella)

ASSENYALAR ACTIVITATS ESPORTIVES I CATEGORIA ON S’INSCRIU:
FUTBOL ESCOLAR (patufet, prebenjamí, benjamí)
BÀDMINTON
CROS I ATLETISME (patufet, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet)
ATLETISME FEDERAT
FUTBOL- TECNIFICACIÓ/ ENTRENAMENT PORTERS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ENTREGAR
- 1 fotografia tamany carnet
Presentar justificant d’ingrès efectuat a l’oficina bancària per l’activitat inscrita.
En cas de participar amb més d’una activitat i haver diferents preus, s’ha de satisfer el
pagament de la quantitat més elevada.

Cal passar pel pavelló poliesportiu municipal per entregar la fulla d’inscripció,
autorització i documentació necessària.

Presentació d’inscripcions i pagament : (fins al 26 de setembre)
Horari del Pavelló Poliesportiu Municipal
de dilluns a divendres de 18.00 a 22.00 h

Hi ha de termini per a les inscripcions, fins al dia 26 de setembre de 2017.
Passada aquesta data, no s’assegura la inscripció.

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA. Curs 2017/18
En/Na.................................…………………………………….................
amb D.N.I. núm. .......................………..
i domicili al ……………………………………………………………………
com a pare, mare, tutor/a del/la menor:
Nom i cognoms de l’alumne :.........................................................................
AUTORITZA:
la participació als entrenaments i l’assistència als campionats corresponents
als Jocs Esportius Escolars i/o Federats. Així mateix, autoritza a assistir
a les esmentades sortides, amb els vehicles assignats per a cada setmana segons
els torns establerts.
També faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques
que calgui adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent
que en cas d’urgència s’hagués de prendre.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’esports de l’ajuntament,
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies
on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents
a les activitats del programa d’esports, organitzades per l'Ajuntament del Perelló.
* Així mateix es recorda que si no s’assoleix l’1,35 metres d’alçada, s’haurà de portar
la cadira o elevador corresponent, degudament homologat al vehicle on s’efectuarà
el desplaçament.
Signatura

El Perelló,.........d……………….........de 2017

AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
C/Lluís Companys, 2
43519 EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21

