
ESTADES ESPORTIVES CLUB BÀSQUET 

PARDINYES 

Formulari d’inscripció 

 DIES: 27, 28, 29, 30 de Desembre del 2016 

 HORARI: Estades 9:00 a 13:45 / Dinar 13:45 a 15:00  

 ACOLLIDA: 8:45h. 

 UBICACIÓ: Pavelló Municipal de Pardinyes. 

 MATERIAL: Roba i calçat esportiu i esmorzar. 

 IMPORT: Es pagarà en efectiu el primer dia, 27 de Desembre. (Pavelló de 

Pardinyes). 

 Descompte: 15% als germans petits/15% jugadors del C.B.Pardinyes (sobre el 

preu dels 4 dies de basquet). 

 Per a més informació: estadescbpardinyes@gmail.com 

 Data límit d’inscripció:  19 de Desembre. 

 Categories: Escola, Pre-mini, Mini, Pre-infantil, Infantil i Cadet. 

 Activitats: Tecnificació, Competicions, Jocs i Gimcana. 

 
 

NOM I COGNOMS........................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT...............................................CATEGORIA................................. 

AL·LERGIES................................................................................................................... 

TELÈFONS DE CONTACTE..............................................................................................  

DNI PARE/MARE/TUTOR.............................................................................................. 

NÚM. SEGURETAT SOCIAL................................C.ELECTRÒNIC...................................... 

ESCOLA I/O CLUB ............................................./.......................................................... 

ESTADES: Marca amb una creu els dies que us interessin: 

      1 DIA = 15€          2 DIES = 30€          3 DIES = 40€          4 DIES = 50€     

Quins dies? (encercla dies Estades):   27      28      29      30       
 

DINAR: Marca amb una creu els dies que us interessin: 

      1 DIA = 10€          2 DIES = 19€          3 DIES = 27€          4 DIES = 33€       

Quins dies? (encercla dies Dinar):   27      28      29      30       
 
El dret a la pròpia imatge, ve regulat a l’article 18 de la Constitució Espanyola i específicament a la Llei 1/1982 de 5 de Maig que regula el 

dret a l’ honor, intimitat i pròpia imatge. De les mateixes fonts, es desprèn que l’ ús de la imatge d’ una persona sense el seu consentiment, 
pot vulnerar els seu dret a ala intimitat.  

Per tot això, sol·licitem el seu  consentiment per a que la imatge del seu fill, pugui ser captada i publicada posteriorment a les nostres 
xarxes socials, sempre dintre del context del Club. 

Aquest consentiment, podrà ser revocat amb posterioritat adreçant-se per escrit al Club de Bàsquet Pardinyes. C/ Juneda, 32, 3-4 de 
Lleida. 

Consenteixo la captació de la imatge del meu fill i la seva posterior publicació.                 SI                           NO       

 

SIGNATURA, NOM i DNI pare / mare / tutor  
 

 
 

 
 

“ D’ acord amb l’ establert a la Llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades  de Caràcter Personal, us informem que les dades que 

recollim mitjançant la complementació d’aquest formulari, passaran a formar part d’un fitxer el responsable del qual és Club de Bàsquet 

Pardinyes  i que té com a finalitat, la gestió  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposic ió, adreçant-se per 

escrit al Club de Bàsquet Pardinyes, C/ Juneda, 21, 3-4 de Lleida, tot adjuntant còpia del seu DNI” 

mailto:estadescbpardinyes@gmail.com

