
 
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DIRIGIDES

TÉ FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL....................ÉS JUBILAT O PENSIONISTA MAJOR DE 65 ANYS....................

ACTIVITAT DIA HORA

DATA ALTA      ......../............/................

NOM 1er COGNOM 2on COGNOM EMPADRONAT DATA NAIX.

.................................... .................................... .................................... .................................... ....................................

ADREÇA ......................................................................................................................................................Num................Pis.................

POBLACIÓ....................................................................................................................................................  CP.......................................

TELÈFON FIX......................................................................   TELÈFON MÒBIL....................................................................................

ADREÇA ELECTRÒNICA........................................................................................DNI..........................................................................

El titular del compte (NOM I COGNOMS) .........................................................................................................................................
amb NIF ..............................................................................AUTORITZA que tots els càrrecs en relació a l'abonament de la piscina 
municipal de Ripoll es facin en el compte bancari indicat a continuació:

IBAN

Signatura del titular,

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ                                                                                                                                                         
1 | La persona sotasignant es compromet a conèixer i complir les normes de règim intern establertes de la Piscina
Municipal de Ripoll. L’incompliment d’aquestes normes pot comportar la baixa definitiva. 2 | La pràctica esportiva en
general i concretament les activitats que es realitzen a la Piscina Municipal de Ripoll, requereixen unes condicions
físiques òptimes. Per aquest motiu, la persona sotasignant o el seu responsable adult (en el cas de menors de 18 anys)
declara, a través de la seva signatura i sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut són les adients
per a la pràctica esportiva. 3 | D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat per
l’Ajuntament de Ripoll per gestionar la Piscina Municipal. No seran cedides a terceres persones. Part d’aquestes dades
podran ser comunicades a una companyia d’assegurances a fi de concertar la pòlissa corresponent. Entenem que,
omplint aquest formulari, ens autoritza a dur a terme aquest tractament. Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves
dades i, si és el cas, a fer-les rectificar, oposar-se al seu tractament o cancel·lar-les tot adreçant-se per qualsevol mitjà
al Servei Municipal de l’Esport, Piscina Municipal, Concepció Ducloux s/n – 17500 Ripoll - Tel. 972 70 23 56. 4 |Atès
que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, el Servei
Municipal de l’Esport entén que, si no ens manifesta el contrari, amb el  lliurament d’aquest  full  d’inscripció ens
autoritza a enregistrar i difondre imatges en les que la persona inscrita pugui aparèixer durant la realització de les
activitats, per tal d’il·lustrar o donar notícia de les activitats de la Piscina Municipal de Ripoll. Vostè pot no autoritzar
l’enregistrament i l’ús de les imatges tot adreçant-se per qualsevol mitjà a les oficines del Servei Municipal de l’Esport.

Signatura de l’abonat/abonada

ÉS SOCI? ABONAT Nº


