Núm. d’inscripció:_____

Aquest full d'inscripció i el resguard de pagament bancari s'hauran d'entregar al bar Sa Caseta
d'Esporles o directament al director tècnic del club.
L’horari d'entrega de documentació a Sa Caseta: A partir de les 17:00 hores fins les 20:00 hores.

Dades Personals:
Primer llinatge:
Lloc naixement:
Tel. Contacte:
Talla de camiseta:

Segon llinatge:
Data naixement:
Tel urgències:
Club al que pertany:

Nom:
Edat:
Email:

Campus de Bàsquet SANT PERE
Torn: del 23, 24, 27, 28, 29 i 30 de Juny 2016
Horari: de 09:00 h. del matí a 13:30 h. del migdia.
Lloc de Celebració: IES Josep Font i Trias (Esporles).
Nascuts: 2002 - 2011
Preu:
Opció Campus complert: 60 Euros. (tots els dies)
Opció dies esporàdics: 15 Euros (obligatori avisar el dia abans com a mínim).
Dades mèdiques i observacions:
Qualsevol tipus de trastorn o incidència física o psíquica, així com el seu historial i tractament, ha de ser notificat per
escrit a l'Esporles BC. De la mateixa manera, ha de ser notificat per escrit qualsevol altra circumstància del participant
que pugui afectar al desenvolupament del programa.
Forma de pagament
Ingrés dels 60 € a un d’aquests números de compte:
ES04 2100 0785 2102 0005 1050 (La Caixa)
ES37 0487 2049 5620 0000 3385 (Sa Nostra)

EL CAMPUS ESPORLES BC INCLOU:
•
Samarreta Campus.
•
Les activitats programades
NORMES GENERALS:
•
Cap nen/a podrà sortir del recinte sense autorització per escrit dels pares.
•
Els monitors, no es faran responsables dels nens fora de l'horari establert.
•
Es prega puntualitat. Siguin puntuals en la recollida.
•
Obligatorietat per a tots els participants: roba i calçat esportiu.
•
Tots els participants hauran de dur el seu berenar.
•
Tots els nins que no tinguin llicència federativa de bàsquet, hauran de dur còpia de la cartilla de la seguretat
social.

EL CAMPUS ESTARÀ COORDINAT I DIRIGIT PER ÀLEX COLL CANALS, ACTUAL DIRECTOR TÈCNIC DE
L'ESPORLES BC.
Jo
com a Pare/Mare/Tutor Legal del jugador/a:
autoritzo a
l’Esporles BC a l ‘ús o reproducció de seqüències filmades en vídeo, fotografies, o enregistraments de veu recollides durant totes les activitats esportives
i socials que organitzi i/o participi l’Esporles BC. Entenc que l’ús de les imatges o de la veu, serà principalment per a finalitats d’ensenyament o promoció
de totes les activitats esportives i socials que desenvolupa l’Esporles BC al llarg de cada temporada, en qualsevol mitjà audiovisual possible i podran ser
reproduïts a la website, Facebook, twitter i a canals de vídeo a internet com a youtube o semblants. De conformitat amb el que està regulat a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l´informa que les dades recollides al formulari d’inscripció
seran incorporades a fitxers de l’Esporles BC.Podeu tenir accés a les dades, cancel•lar-les i rectificar- les a l’adreça de correu
administrador@esporlesbc.com.,
Firma:

DNI:

