
ESCOLA
D’ESTIU
2 0 1 7

CLUB BÀSQUET ALCANAR

del 26 de juny al 1 de setembre,
matins de 9:00h a 13:00h

i tardes de 16: 00h a 19:00h.
-Centre Cívic-

Nens i nenes de 4 a 12 anys.
Taller temàtics i creatius, tallers d’anglès, jocs cooperatius

i populars, esports tradicionals i alternatius, gimcanes...

i, sobretot, molt de bàsquet! 

Places lim
itades!



protecció de dades

Nom:_________________________Cognoms:__________________________________
Data de naixement:_____/_____/________DNI/NIE:______________________________
Número TIS (CatSalut-13 caràcters): __________________________________________
Soci del Club Bàsquet Alcanar:
          - Si                  - No    

Nom:_________________________Cognoms:__________________________________
DNI/NIE:___________________
Telèfons de contacte: ____________________//_______________________
Correu electrònic: _________________________________________________________

autorització

torns a escollir

dades del pare/mare/tutor/tutora

dades del participant

inscripció

En compliment de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de 
caràcter personal, el Club Bàsquet Alcanar informa que les seves dades són incloses en 
fitxers informatitzats amb titularitat del mateix Club Bàsquet Alcanar, amb finalitat exclusiva 
de gestió interna de les activitats de l’Escola d’Estiu 2017, i que vostés tenen el seu dret 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la llei, mitjançant la tramesa d’un 
correu electrònic a  amb l’assumpte “Protecció de dades”.cba@cbalcanar.com

+info: cbalcanar.com Club Bàsquet Alcanar

El Sr. / La Sra. _______________________________ com a pare/mare/tutor/tutora, amb 
DNI _______________ autoritzo el meu fill/a a participar en totes les activitats de l’Escola 
d’Estiu 2017 i autoritzo a l’organització a la possible gravació d’imatges o videos durant la 
seva participació al mateix, així com la posterior utilització de les mateixes amb usos 
publicitaris. Si en un futur es volgués declinar la utilització d’aquests materials gràfics i 
audiovisuals, s’haurà de fer constar a través d’un correu electrònic a  .cba@cbalcanar.com

SIGNATURA

Alcanar, a___ de________________ del 2017

Autoritzo al meu fill/a a marxar totsol quan 
acabin les activitats diàries de l’Escola d’Estiu 
2017.

JULIOL   MATI   -   DIA
1a setmana: del 26 al 30 de juny
2a setmana: del 3 al 7 de juliol
3a setmana: del 10 al 14 de juliol
4a setmana: del 17 al 21 de juliol
5a setmana: del 24 al 28 de juliol
 
Juliol Complet: les 5 setmanes 

AGOST    MATI   -   DIA
1a setmana: del 31 de juliol al 4 d’agost
2a setmana: del 7 al 11 de agost
3a setmana: no hi ha Escola d’Estiu
4a setmana: del 21 al 25 de agost
5a setmana: del 28 d’agost a l’1 de set.
 
Agost complet: les 4 setmanes

PREUS:  Setmanal matí 25 €, setmanal dia 35 €
     Mes complet matí 90 €, mes complet dia 120 €

IMPORTANT: les inscripcions realitzades després del 2 de 
juny del 2017 tindran un recàrrec del 10%.

- Per formalitzar la inscripció caldrà lliurar la fitxa emplenada com a mínim una setmana 
abans de l’inici del període de l’Escola escollida al Pavelló Poliesportiu d’Alcanar de dilluns a 
divendres de 17:00h a 19:00h a qualsevol dels membres de la junta del Club Bàsquet Alcanar.
- Realitzar el pagament en el mateix moment de formalitzar la inscripció.
*serà necessari un mínim de 12 participants per realitzar cadascún dels torns. Places límitades per ordre d’inscripció.
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