INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2020 / 2021
Serveis Esportius i de Lleure

Si us plau omplir tot el full. És molt important pel bon funcionament de les activitats
DADES DEL NEN/A
Nom i cognoms.....................................................................................................................................................................
Data de naixement:...............................................................Curs:............................Escola:..............................................
Talla de samarreta: 2-3 anys

4-6 anys

8-10 anys

Té germans a les extraescolars?

Si

No

És la família sòcia de l’AMPA?

Si

No

12-14 anys

S

M

Quina activitat fa el germà?.................................................

DADES FAMILIARS
Nom Pare:................................................................

Nom Mare:...................................................................

DNI:............................................................................

DNI:..............................................................................

Telèfon:.....................................................................

Telèfon:.......................................................................

Correu electrònic:..................................................................................................................................................................
Altres contactes en cas d’emergència (nom, relació i telèfon):

✓ ....................................................................................................................................................................................
✓

...................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓ PERSONAL DEL NEN/A
És al·lèrgic/a o intolerant? Si
Pren algun medicament? Si

No
No

A què?..................................................................................................
Quin?.................................................................................................

Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica? Si

No

Quina?...........................................................

QUINA ACTIVITAT VOL FER?

Activitat

Quan es realitza?

Iniciació a l’esport

Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.45h

Multiesport
Patinatge en línia
Tipus de pagament:

Trimestral

Anual

Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.45h

1 dia 34€ / 50€ / 40€
2 dies 50€ / 74€ / 58€
1 dia 34€ / 50€ / 40€
2 dies 50€ / 74€ / 58€

117.50€
172.50€
117.50€
172.50€

Divendres de 16.30h a 17.45h

34€ / 50€ / 40€

133.00€

Trimestral

“X”

Anual

10% de descompte a partir de la 2ª activitat o segon germà
Cal un mínim de 9 alumnes per dur a terme l’activitat
CONSENTIMENTS
Tractarem les seves dades per a realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra relació per a l'execució
del servei contractat de les activitats extraescolars.
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A continuació podrà acceptar la/es finalitat/s marcant la/es casella/es, tingui en compte que el tractament de
les seves dades és necessari per a mantenir la nostra relació, en el cas de NO consentir el tractament, aquesta
seria inviable. Si accepta el tractament de les seves dades marqui la/es casella/es
Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i
que estic obligat/da a comunicar a NeedSports qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara
endavant.
✓

A participar: Vull / Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar l’activitat extraescolar durant el curs 20-21 a
l’escola Les Roquetes, activitat gestionada per l’empresa NeedSports i que organitza l’AFA de l’escola Les
Roquetes. Autoritzo l’ús de les meves dades / les dades del meu fill/a, per a la prestació del servei. Faig
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema
urgència.
Accepto
No accepto

✓

Comunicacions telemàtiques: Accepto a que NeedSports que es comuniqui amb mi a traves de
WhatsApp o similars, únicament per a la gestió del servei contractat.
Accepto

No accepto

✓

Al Dret d’Imatge: Donat que el dret de la pròpia imatge Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret a
l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. Autoritzo a l’empresa organitzadora a fer
fotografies/filmacions pròpies / del meu fill/a durant les activitats per fer-ne nomes ús en el marc de les
activitats de l’extraescolar, com la seva difusió, transformació i reproducció.
Autoritzo
No autoritzo

✓

A marxar sol: Autoritzo a l meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari de l’activitat.
Autoritzo
No autoritzo

A recollir-lo un altra persona: Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al
finalitzar les activitats.
NOM I COGNOM

RELACIÓ AMB EL NEN/A

TELÈFON

OBSERVACIONS QUE VOLGUEU APORTAR:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
INFOMACIÓ BÁSICA DE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: Needsports Serveis Esportius i de Lleure. Finalitats: Prestar-los els nostres serveis, fer un seguiment
de la qualitat d'aquests serveis. Realitzar comunicacions telemàtiques (WhatsApp o similars) per a la gestió del servei contractat. Legitimació per consentiment
de l’interessat. Destinataris: no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets,
com s'explica en la informació addicional. Ubicació: pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades sol·licitant-li-ho al nostre
personal, a la direcció postal C/ Llibertat, 116, de Vilanova i la Geltrú, 08800 Barcelona o, pot sol·licitar còpia al correu electrònic isaac@needsports.cat

2/4

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2020 / 2021
Serveis Esportius i de Lleure

Jo...........................................................................................................amb DNI número.....................................................
com a mare/pare/tutor del nen/a.....................................................................................................................em faig
responsable de la veracitat de les dades i autoritzacions donades, i per a que consti signo aquest document.

Signatura tutor...............................................................

A les Roquetes ............de...........................de 2020

Podeu enviar-ho escanejat a sonia@needsports.cat. Els responsables de l’activitat es posaran en contacte amb
vosaltres per resoldre dubtes i confirmar la inscripció. Qualsevol dubte podeu contactar amb Needsports al
695518719 (Isaac o Sonia)

Un cop confirmades les activitats rebreu la informació sobre com realitzar el pagament de l’activitat. En cas de voler
fer el pagament domiciliat ens heu de fer arribar aquest full escanejat

Orden de domiciliación
Referencia de la orden domiciliación: Activitats Extraescolars Escola Les Roquetes
Nombre del acreedor NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS
Código postal 08800 Población Vilanova i la Geltrú

Dirección Carrer Llibertat 116, Local 1

Provincia Barcelona

País: España

Nombre del deudor/es ______________________________________________________ DNI_____________________
Dirección
___________________________________________________________ Codigo postal___________________
País: España
Población____________________________ Provincia _______________________ País __________________________
Número de cuenta – IBAN

E S
Fecha – Localidad: _________________________________________________________________________________
Firma del deudor: _________________________________________________________________________________

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que
siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera
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