
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DADES PERSONALS 
 

Nom    Cognoms      DNI / NIF 
 

Adreça                        Telèfon 1 
 

Població      Codi postal                Telèfon 2 
 

Correu electrònic      Data de naixement 
 

  O Empadronat     O No empadronat   O Soci     O No soci 
 

ACTIVITATS DIRIGIDES INFANTILS 
 

O FUNKY & HIP-HOP INICIACIÓ   O TAEKWONDO  
O FUNKY & HIP-HOP 1er NIVELL           O NATACIÓ   HORARI ESCOLLIT_________________                          
O FUNKY & HIP-HOP 2on NIVELL  
L’horari i grup poden modificar-se en funció  del nivell del nen/a pels monitors. 
 

Autorització dret d’imatge 
O AUTORITZO / O NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o 
gravacions durant la realització de les activitats infantils del Pavelló Municipal d’Esports i que es puguin utilitzar i 
publicar a les seves pàgines web, blocs, publicacions, llibres, revistes, diaris, memòries d’activitats, filmacions i 
qualsevol altre mitjà audiovisual de comunicació pública. 
 

Així mateix exposo conèixer i haver rebut la normativa de les activitats dirigides infantils i de les instal·lacions i complir-la. 
 

ACTIVITATS DIRIGIDES ADULTS 
 

Activitat        Horari (si escau) 
 

DADES BANCÀRIES 
 

Titular del compte 
 

IMPORTANT: Per canvis administratius i baixes cal fer-ho abans del dia 28 del mes anterior al següent rebut. 
 

Mes d’alta:________________ 
 

La Selva del Camp, ________ d/d’ _______________________________ de ___________ 
(Signatura) 
 
 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades ser incorporades al fitxer 
“Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable l’Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les 
sol·licituds rebudes per l’Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat 
indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Selva 
del Camp. CIF P4314700H – Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat 

PER TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ CAL: 
ADULTS INFANTILS 

- Omplir tots els camps. 

- Fotocòpia DNI. 
- Fotocòpia n. compte corrent 
o llibreta. 

- Omplir tots els camps. 
- Pagar l’import de la matrícula en metàl·lic o targeta. 

- Fotocòpia del llibre de família o DNI. 

- Fotocòpia targeta sanitària. 
- Fotocòpia n. compte corrent o llibreta. 
- Volant o certificat d’empadronament de 
l’alumne (La Selva del Camp). 

Nº ABONAT 
No l’ompliu 

ACTIVITATS DIRIGIDES 


