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DADES DEL NEN/A 
  

 

Cognoms:  ______________________________________________________________________. 

Nom:  ____________________________________ , Data Naixement:  ______________________. 

Adreça:  ________________________________________________________________________. 

Població:  _________________________________ , Codi Postal: __________________________. 

Telèfons de Contacte: _____________________________________________________________. 

 

CURS SOL·LICITAT 
  

 

Horari:  ___________________________________________________________  (segons oferta) . 

Curs:  _________________________________________________________________________ . 

Centre Educatiu:  ________________________________________________________________ . 

 

PREUS 
  

 

 Primària:  .................................................................................0,00 € (Cost Real 133,59 €*). 

* Preus Anuals. 

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ 
  

 

Jo ___________________________________________ amb DNI __________________________ 

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ a participar al CURS DE 

NATACIÓ ESCOLAR 2022-2023 que organitza el Complex Esportiu Municipal El Turó (gestionat 

per Gestió Municipal de Sol i Patrimoni S.L.U.) des del 03 d’octubre de 2022 fins al 16 de juny de 

2023. 

Faig extensible aquesta autorització a qualsevol decisió medicoquirúrgica d’urgència que s’hagi de 

prendre sempre sota la responsabilitat del facultatiu pertinent. I perquè així consti signo aquesta 

inscripció.  

 

 

 

 

 

FITXA SANITÀRIA 
  

 

Té al·lèrgies? SÍ NO Quines? ________________________________________________ . 

Signatura del pare/mare/tutor: 
 
 
 
 
DNI: 
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Segueix algun tractament mèdic específic?  SÍ  NO 

Quin?__________________________________________________________________________ . 

Està al corrent de totes les vacunacions?  SÍ  NO 

Quines li falten?__________________________________________________________________ . 

 

PROTECCIÓ DE DADES 
  

 

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò 

que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 

l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular GESTIÓ 

MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L., i el qual es troba degudament inscrit en el registre 

d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió les inscripcions amb dades 

mèdiques, el desenvolupament dels CURSOS DE NATACIO EXTRAESCOLAR 2022/23, dur a 

terme la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions sobre les 

activitats i serveis del Complex Esportiu Municipal de la Llagosta “El Turó”. 

Legitimació: Consentiment exprés del pare/mare/tutor per tractar les dades dels menors. Té dret a 

accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional  al 

web www.cemelturo.com que pot exercir en el domicili de GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I 

PATRIMONI S.L. situat en Pl. Antoni Baquè Nº1, 08120, la Llagosta, BARCELONA o bé enviant un 

correu electrònic a info@cemelturo.com 

 

 

 

  

 

 

NORMATIVA ADMINISTRATIVA 
  

 

 Els cursets començaran a l'octubre i finalitzaran al maig i seguiran una estructura trimestral, 

aturant l'activitat segons el Calendari Escolar vigent (Festius, Nadal i Setmana Santa). 

 Consultar Normativa d'Ús i Accés a la Instal·lació del Complex Esportiu Municipal el Turó. 

 Consultar Mesures Seguretat i Higiene COVID-19. 

 

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor: 
 
 
 
 
DNI: 
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OBSERVACIONS 
  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ . 

 

Aquesta inscripció està subjecta a les condicions de l'acord signat amb l'Escola o Col·legi 
corresponent (data límit d'entrega del Full d'Inscripció dia 25.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare/mare o tutor legals (Data i Lloc). 

 


