FULL D’INSCRIPCIÓ

Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu : Joc i Esport en Edat Escolar
Nom:

Cognoms:

Data naixement: /
Adreça:

/

Codi Postal:

Població:

Edat:

DNI:
nº

Pis

Sexe:
Porta

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Escola:

Preu: 90,00 €

Telèfons de contacte dels pares duran l’activitat:
Nom i cognoms:

Telèfons:

Nom i cognoms:

Telèfons:

Assegurança mèdica:
CATSALUT Nº:
Altres (indicar nom asseg. i nº afiliació):
OBSERVACIONS:

Documentació a presentar en el moment de la inscripció:
Consell Esportiu de l'Alt Empordà, Carrer Anicet de Pagès nº2, 17600 Figueres (Antic Alberg de
Joventut)
FOTOCÒPIA DNI NEN/A
FOTOCÒPIA CATSALUT
COMPROBANT D’INGRÉS A LA CAIXA (Nom del participant) al nº de compte:
ES26 2100 0013 710200973966

* IMPRESCINDIBLE venir amb roba còmode i cal portar llibreta i
bolígraf.

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA
En/Na
, amb DNI
com
a pare/mare/tutor del nen/a titular d’aquesta inscripció, l’autoritza perquè assisteixi al
Curs d’Iniciació A Tècnic Esportiu (CIATE) organitzat pel Consell Esportiu i Consell
Comarcal amb les condicions establertes.
Faig extensiva aquesta autorització en cas de màxima urgència, amb coneixement i
prescripció facultativa, a prendre les decisions medicoquirúrgiques oportunes si ha estat
impossible la meva localització.

Autoritzo a l’organització a realitzar fotos de grup durant l’activitat on surti el meu fill/a:
SI

NO

Autoritzo a que el meu fill/a pugui marxar sol/a al finalitzar l'activitat:
SI

NO
Signatura

LLOC

Poliesportiu Municipal de Figueres

DIES

8, 10, 11, 12, 13 i 15 d'abril de 2017

HORARI

De 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00 hores ( de dilluns a dijous)
De 9:00 a 14:30 (dissabtes)

TÈCNIC RESPONSABLE

Irina Aymerich i Albert Sala

CONDICIONS

Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
Anul·lació de la inscripció per part del participant:
a partir del dia 1 d ' a b r i l només es tornarà el 85% per malaltia
o causa justificada.
En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessaries (15
inscripcions) per al desenvolupament de l’activitat, l’activitat
quedarà suspesa i es tornarà el 100% als inscrits.
Si la persona inscrita es dóna de baixa un cop iniciada l’activitat no
es retornarà l’import de la inscripció (excepte per causes mèdiques
i amb justificant corresponent).

