IV ESTADES DE TECNIFICACIÓ i CONVIVÈNCIA CB MOLLET
DIVENDRES 6, DISSABTE 7 I DIUMENGE 8 DE SETEMBRE A LA CASA DE COLÒNIES “LA CONRERIA”

FITXA D’INSCRIPCIÓ IV ESTADES DE TECNIFICACIÓ I CONVIVÈNCIA CB MOLLET
NOM I COGNOMS: __________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT: ________________________________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE: _____________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE: ___________________________________________________
NOM DEL PARE, MARE O TUTOR: ______________________________________________________
EQUIP AL QUE PERTANY ACTUALMENT EN EL C.B.MOLLET: __________________________________
AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES: ________________________________________________________

- AUTORITZACIÓ PATERNA, MATERNA O DEL TUTOR:

Jo, ...................................................................................................................... com a Pare, Mare o
Tutor/a de ...................................................................................................................... em comprometo a
acceptar les normes indicades per la inclusió del meu fill/a en les IV Estades de Tecnificació i
Convivència CB Mollet a més d’autoritzar la utilització de les imatges que es puguin gravar per fins no
lucratius.
Firma del Pare, Mare o Tutor/a
- FORMA DE PAGAMENT:
• Presentarem un Rebut Bancari l’1 d’Agost (igual que fem amb les Quotes)

- NORMES OBLIGATÒRIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES ESTADES:
• Cada jugador haurà de portar la roba necessària pels tres dies de les Estades.
• S’haurà de respectar l’ús de les instal·lacions. Qualsevol desperfecte per negligència es comunicarà als directors
de les Estades que prendran les mesures que creguin oportunes.
• Exigirem un comportament exemplar durant totes les Estades. Una falta greu pot ser motiu de expulsió.
RECORDEM:

EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ ÉS DES DEL DIMARTS 25 DE JUNY AL
DILLUNS 15 DE JULIOL
Al Club Bàsquet Mollet, tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de realitzar la inscripció a les Estades d’estiu i l'informem que tractarem les dades de manera lícita, lleial,
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquestes se suprimeixin o rectifiquin
sense dilació quan siguin inexactes.
Les dades proporcionades es conservaran mentre vostè, no sol·licití la seva supressió o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CB Mollet estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Podràs exercir els seus drets mitjançant escrit a Club Bàsquet Mollet, Av. Caldes de Montbui, 1, 08100 Mollet del Vallès, o bé a través del correu electrònic administració@cbmollet.com

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR EL WEB www.peretarres.org/laconreria ,
O BÉ ESCRIURE’NS UN CORREU A: secretaria@cbmollet.com

ANIMA’T A VENIR I GAUDIRÀS D’UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE!!!

