
SOL.LICITUD D’ALTA A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA ESPORTIVA,TEMPORADA 2022/2023

DADES PERSONALS DEL NEN/A 

Nom i cognoms: 

DNI:      Data naixement: 

Carrer:      Núm: 

Codi postal:      Municipi: 

Telèfon:      Correu electrònic: 

Curs:      Escola: 

Dades del pare, mare o tutor legal del/de la menor 

Nom i cognoms: DNI: 

ACTIVITATS A LES QUALS ES DÓNA D’ALTA 

Multiesports de 3r a 4t de primària, dimarts i dijous de 17 a 18 h.

Activitat musical de 1r a 6è de primària, dimarts i dijous de 17 a 18h.    
Judo de 1r a 6è de primària, dilluns i dimecres de 17 a 18 h.

Natació d'iniciació de P5 d'infantil a 2n de primària, dilluns i dimecres de 19 a  20 h. 
Natació de perfeccionament de 3r a 6è de primària, dimarts i dijous de 19 a 20 h. 
Psicomotricitat de P3 a P5 d'infantil, dimarts i dijous de 17 a 18 h.

MATRÍCULA:  QUOTA TEMPORADA: 

Data d’alta: 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Nom entitat financera: 

IBAN BIC ENTITAT OFICINA D.C.  COMPTE 

Titular del compte:  DNI: 



Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o llibreta 
d’estalvis oberts a nom meu 

Signatura del titular 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 

1. La persona sotasignant es compromet a conèixer i complir les normes de règim intern establertes per l’Àrea 
d’Esports de la Bisbal d’Empordà. L’incompliment d’aquestes normes pot comportar la baixa definitiva.

2. La pràctica esportiva en general requereix unes condicions físiques òptimes. Per aquest motiu la persona 
sotasignant declara, a través de la seva signatura i sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de 
salut del menor són les adients per a la pràctiva esportiva.

3. D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades 
personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb finalitat de gestionar els serveis esportius. No seran cedides a 
terceres persones. Entenem que, omplint aquest formulari, ens autoritza a dur a terme aquest tractament. Vostè 
en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició, i en el cas que us volgueu donar 
de baixa o fer alguna modificació en les vostres dades, heu d’adreçar-vos a les oficines de l’OAC de 
l’Ajuntament, Plaça del Castell, 10 17100 La Bisbal d’Empordà i telèfon 972642198

4. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, 
l’Àrea d’Esports de la Bisbal d’Empordà entén que, si no ens manifesta el contrari, amb el lliurament d’aquest 
full d’inscripció ens autoritza a enregistrar i difondre imatges ens les quals la persona inscrita pugui aparèixer 
durant la realització de les activitats, per tal d’il.lustrar o donar notícia de les activitats de l’Àrea d’Esports de la 
Bisbal d’Empordà. Vostè pot no autoritzar l’enregistrament i l’ús de les imatges tot adreçant-se per qualsevol 
mitjà a les oficines del Pavelló Municipal d’Esports de La Bisbal d’Empordà.

5. Condicions per donar-se de baixa:

- Notificar la baixa 10 dies abans de l’acabament del mes.
- Omplir  i lliurar la sol·licitud de baixa a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament per registre d’entrada
- No s’admet cap reclamació que no sigui amb aquest procés.

6. Quota de manteniment voluntària.

- Quota de manteniment per a 1 menor 9,45€
- Aquesta quota no permet la utilització de les instal·lacions, però evita tornar a pagar la quota d’entrada en el 
moment de donar-se novament d’alta. 

La Bisbal d’Empordà, _________________________________________ 

Signatura de l’abonat/da El representant legal del/de la menor 
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