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                      INSCRIPCIÓ CAMPUS  

  SETMANA SANTA 2020 
 

 

DADES PERSONALS DEL NEN/A 
 
Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

Data naixement: ____ / ____ / _______ 

DADES PERSONALS DEL PARE, MARE o TUTOR/A 

Nom i cognoms: ________________________________________________________ 

Adreça:  ________________________________________________ Nº: ___________ 

Pis: ______ Porta: ______ Codi Postal: _________ Població: _____________________ 

Telèfons de contacte: ________________________  / __________________________ 

DNI:  ___________________ 

(*) E-mail (EN MAJÚSCULA): _______________________________________________ 

(*) Si facilites el mail personal, comportarà rebre informació del CE Europa 

 
 

Marca amb una creu els dies del campus en que vulguis apuntar-te 
 

   14 h. 17 h. 

1  6 d’Abril   

2  7 d’Abril   

3  8 d’Abril   

4  9 d’Abril   

 
       
 

Has participat alguna vegada al campus de l’Europa?      ____________   

Ets jugador/a del CE Europa? _______  A quin equip jugues? _________________________ 

Observacions i/o al·lèrgies: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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FULL D’AUTORITZACIÓ 

 

 

AUTORITZO que  _________________________________________________________ 

participi de les activitats de piscina que es realitzaran durant el CAMPUS DE SETMANA 

SANTA 2020. 

Així mateix, MANIFESTO que el jugador/a inscrit/a és APTE per a la pràctica de l’esport. 

 

Nom del pare / mare / tutor:  _________________________________________________ 

Barcelona a dia _____ de ___________________ de 2020 

 

Signat: 

 

     
 
NOTA: Els nens i nenes hauran de portar l’uniforme del Club. En cas de jugadors/es que no 
pertanyin al Club, hauran de portar roba que no sigui de cap altre Club.  

 
  
Responsable: CLUB ESPORTIU EUROPA  CIF: G-08669277 Adreça: Pau Alsina 140 (08024 Barcelona) 
 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-lis els servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les 

dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb el Club o durant els anys necessaris per complir amb les 
obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir 

confirmació sobre si el CE Europa està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o sol·licitar 

la seva supressió quan aquestes ja no siguin necessàries.  
 

 

Així mateix, AUTORITZA expressament  al CE Europa la utilització de les seves dades per realitzar comunicacions periòdiques fins i tot per 
mitjans electrònics amb la finalitat d’informar d’activitats i serveis del Club? 

 

 SI     ____ 
 

 NO   ____     

 
En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades i/o de les dades del seu 

fill/a, mitjançant escrit adreçat al Club Esportiu Europa (c/ Pau Alsina 140, 08024 de Barcelona), indicant el seu nom i cognom, el nom i el 

cognom del seu fill/a, domicili i petició, adjuntant fotocopia del seu DNI. 
 

El Club actualitzarà el seu web i altres mitjans de comunicació propis  amb imatges de les diferents activitats que es realitzaran durant la 

temporada, sense que aquestes accions impliquen un dret a remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat. La cessió d’aquestes 
imatges inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges captades durant les 

activitats de la temporada. En cas de no autoritzar la cessió d’imatges del seu fill/a, caldrà que el pare/mare o representant legal del nen/a ho 

comuniqui per escrit al Club Esportiu Europa (c/ Pau Alsina 140, 08024 Barcelona) 
 

AUTORITZA expressament al CE Europa la utilització d’imatges del seu fill/a: 

 
 SI ____  

  

 NO ____ 
 

En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades i/o de les imatges del 

seu fill/a, mitjançant escrit adreçat al Club Esportiu Europa (c/ Pau Alsina 140, 08024 de Barcelona), indicant el seu nom i cognom, el nom i 
el cognom del seu fill/a , domicili i petició, adjuntant fotocopia del seu DNI 
 


