
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament 
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades seran 
tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política 
de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost). 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: SPORT INQUIET 2018/2019 
Activitat multiesportiva per a joves de 12 a 18 anys del Lluçanès 
 
Dades del noi/a 
Nom i cognoms:_______________________________________________________DNI:_______________________ 
E mail: ________________________________________________Data de naixement: _________________________ 
Telèfon:___________________________Municipi:___________________________________________________ 
 
Dades del pare/mare/tutor legal 
Contacte 1: 
Nom i cognoms: ______________________________________DNI:_____________________________________ 
E mail:________________________ _______________________Telèfon:____________________________________ 
 
Contacte 2: 
Nom i cognoms: ______________________________________DNI:_____________________________________ 
E mail:________________________ _______________________Telèfon:____________________________________ 
 
 
Marqueu amb una creu els dies  que voleu inscriure’ us: 
 

 Dilluns Sport Inquiet a Prats de Lluçanès: 25€/mes  
 

 Dimecres Sport Inquiet a Olost: 25€/mes 
 

 Els dos dies: 40€/mes 
 
 
Autoritzacions: 
 
Jo___________________________________amb DNI _______________________ autoritzo a participar el meu fill/a 
_____________________________________ amb DNI_____________________a  participar de l’activitat extraescolar 
Sport Inquiet 2018/2019. 
 
 

 Autoritzo que es publiquin fotografies i vídeos on aparegui el meu fill/a en les activitats de Sport Inquiet, atès 
que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig. 

 Autoritzo al meu fill/a a participar de les activitats a l’exterior que es realitzin durant  el programa de Sport 
Inquiet.  

 Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a un cop finalitzades les activitats. 

 Autoritzo als monitors que un cop exhaurides les possibilitats de contactar amb el pare, mare, tutor/a puguin 
proporcionar al meu fill/a l’assistència mèdica que considerin més convenient.  

 
Observacions (al·lèrgies, malalties, medicaments, etc): 
 

Signat, 
A ___________________, el ________ de_____________ del 2018 
 
DIPOSITAR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT A LA BÚSTIA DE L’AMPA 
CASTELL DEL QUER O AL CONSORCI DEL LLUÇANÈS 

 
 


