ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
2018/19
Nom i cognoms

Data de naixement

Domicili
C.P.

e-mail
DNI

Telèfon

Ciutat
;

NIA

AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ
El/La sol∙licitant, les dades del/de la qual fguuen al uequadue anteuiou, EXPOSA :
Que tenint coneixement de l’inici de la Campanya de les Escoles Espouties Municipals 2018-19 a la modalitat
esportiva
, que es uealitzauà al centue
, té la
intenció d’inscuiuue’s en el peuiode 2018-19, dies
de
a
houes, peu al deseniolupament de las classes, i es compuomet a l’assistència uegulau.
Curs 2018-19, quatrimestre, trimestre, ...

Edats. Escola poliesportiva = nascuts el 2012, 2011 ó 2010, (1r a 3r); escoles d’una
modalitat = nascuts el 2009 o anterior (4t,5é,6é..)

El/la sol∙licitant, es compuomet a l’assistència a la Campanya esmentada en les condicions estableutes i fa constau,
sota la seua uesponsabilitat, que no pateix cap contraindicació per la pràctica esportiva, així com que té una
asseguuança d’assistència sanitàuia. L’incompliment de qualseiol d’aquests uequisits pot consideuau-se baixa a la
Campanya.
Peu a foumalitzau la inscuipció, es pot uealitzau el pagament amb targeta bancària a les ofcines del Patuonat
d’Espouts (Cauueu Columbuetes, 22 en houaui de 09:00 a 13:00 h) o adjuntau el "justificant de pagament" d’ haieu
inguesat 40,60 euros junt a la puesent sol.licitud complimentada, peu fax al 964 239 900 o peu couueu electuónic
a esports@castello.es.
Peu tot allò,
SOL∙LICITA: que pueii els tuàmits peutnents, es seuiisca d’inscuiuue al/la sol∙licitant a la esmentada Campanya en
el peuiode, dies i houes que s’indiquen.
Castelló de la Plana,

de

de 2018

(SIGNATURA del/la sol·licitant)

TENNIS i PÀDEL . L'alumne/a ha de poutau uaqueta o pala (pilotes no). Si no s’ompli cap buit s’entén que no ha jugat:
Ha pautcipat a la escola municipal
Autorització menors edat:En/Na
SEU FILL/A

anys - Ha jugat a tennis a altues llocs

anys
amb DNI

AUTORITZA AL

a que uealitze el cuus de l'Escola Municipal de l'espout esmentat a la sol.licitud

adjunta, i es fa uesponsable del desplaçament fns les instal.lacions on es uealitza l'actiitat i de la seua uecollida en acabau les classes.

Signatuua del paue/maue o tutou/a
ENTITATS COL∙LABORADORES PER L’INGRÉS DELS PREUS PÚBLICS
(o amb tarjeta de crèdit o dèbit a les oficines del Patronat d’Esports).
(*) BANC DE SABADELL
ES19 0081 5181 06 0001003006
(*) CAJAMAR RURALCAJA
ES69 3058 7414 71 2720003316
BANKIA
ES62 2038 9939 93 6000384973
(*) Els pagaments en fnestueta en aquestes enttats tenen una tauifa aplicada peu l’enttat bancàuia.
BAIXES I DEVOLUCIONS (BOP nº 96, 7/08/2008):
Els/Les usuaris/es podrán sol∙licitar per escrit 10 dies abans de l’inici del mes corresponent (octubre 2018), la baixa defnitia en el curs
procedint-se a la deiolució de la quanttat entregada a compte. En cap cas es procedirà a la deiolució del preu pagat una iegada iniciada
la prestació del seriei. Quan per causes no imputables a l’obligat/da al pagament del preu públic, no es prest el seriei públic, procedirà la
deiolució de l’import que corresponga, preiia petció de la persona interessada, acompanyant a la seua petció l’original del “justfcant de
pagament” o rebut acreditatu del pagament realitzat.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Reglament UE 2016/679)
De confoumitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Paulament Euuopeu i del Consell de 27 d ́abuil de 2016 uelatu a la puotecció de les dades
dades peusonals i a la lliuue ciuculació d ́aquestes dades, els infoumem dels següents aspectes.
SÍ, expuesse el meu consentment lliuue, específc, infoumat, i inequíioc d'acceptau el tuactament de dades de cauàcteu peusonal (mauca la casella)
SÍ, AUTORITZE: uebue peu qualseiol mitja, inclòs el couueu electuònic, SMS, MMS, mitjans electuònics equiialents, fax o telefonades automàtques, seuieis
que puguen seu del meu inteués.

Infoumació bàsica sobue puotecció de dades
Responsable

Patuonat Municipal d’Espouts

Finalitat

Disposau de les dades necessàuies peu a podeu uealitzau els tuàmits sol∙licitats

Legitmació

Consentment del/la inteuessat/a

Destnatauis

No se cediuan dades a teuceus, excepte obligació legal

Duets

Accediu, uectfcau i supuimiu les dades, així com altues duets, que es detallen a
la infoumació adicional

Infoumació adicional

Pot tuobau la infoumació adicional detallada sobue puotecció de daes en la seu
electuònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
(http://seuelectuonica.castello.es)

