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        SECCIÓ JOVE - 16 a 20 anys  
 

Full d’inscripció a entregar a la Recepció del Club 
 

 
 

 
DATA D’INSCRIPCIÓ | ___________________________     *Activitat exclusiva per a socis i sòcies del Club. 
 

    
ACTIVITAT DE 16 A 20 ANYS  
 

       Entrenament Funcional  –  Dilluns de 18.15 a 19.00 hores. Entrenador: Ángel 
 

       Round Box – Dimecres de 18.15 a 19.00 hores. Entrenador: Marcel 
 
 
 
 

INFORMACIÓ  
 

L’ENTRENAMENT FUNCIONAL és un programa d’entrenament específic que té en compte les necessitats específiques del 
nostre cos i treballa amb l’eficiència del moviment i energètica, per aconseguir el màxim rendiment amb la màxima mobilitat. 
El ROUNDBOX és un nou concepte d’entrenament, tot reinventant la boxa tradicional per adaptar-la a les necessitats de cada 
persona, ajudant a millorar la coordinació, la força, la resistència i l’agilitat. 
PREU | Activitat gratuïta pels socis familiars menors de 18 anys i usuaris juvenils. Socis familiars de 18 a 20 anys s’han 
d’inscriure a la quota esportiva que dona accés a l’ús de totes les instal·lacions i activitats dirigides. 
CURS| Del 13 de setembre de 2017 al 21 de juny de 2018 (excepte període de vacances de Nadal i Setmana Santa).  
DIRECCIÓ TÈCNICA | Susanna Di Racano 
 
 
 
 

 

DADES DE L’ALUMNE  
 

 

 

Nom |______________________________       Cognoms | ______________________________________________________ 

Data de naixement | __________________       DNI | __________________________________________________________ 

Mòbil | _____________________________       E-mail | ________________________________________________________ 
 

 
 

FORMA DE PAGAMENT   
 

 

Pagaments mensuals. Es cobrarà en les dates de l’1 al 5 del mes en curs.  
 

 
 

Número de compte bancari |  
 

E S                        
 

 
PROTECCIÓ DE DADES, DRETS D’IMATGE I AUTORITZACIÓ ESCOLA/SORTIDES  

 

A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les dades de caràcter personal i 
d’imatge del seu fill/a, per a la finalitat especificada, per part del CERCLE SABADELLÈS 1856. Tanmateix, autoritza el  seu fill/a 
a assistir a les activitats de la Secció Jove 2017-2018 i a participar en totes les activitats programades a l’exterior del club 
(excursions). Fa extensiva l’autorització a les decisions que fos necessari adoptar en cas d’urgència mèdica, inclòs el trasllat al 
Centre Sanitari més proper. 
 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a: 
 

 
 
BAIXA| Si un alumne desitja donar-se de baixa ho ha de notificar per escrit a la Recepció del Club abans del dia 25 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà efectiva a partir del 
mes següent. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE | D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades del 
seu fill/a recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CERCLE SABADELLÈS 1856, amb la finalitat d’atendre els compromisos de la relació que mantenim amb 
vostè i el seu fill/a. Pot exercir els seus drets, i els del seu fill/a, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció: CTRA. DE BELLATERRA, KM. 5,10, 08205 SABADELL (Apartat 
Postal de correus número 3244). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que 
tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder tramitar i gestionar la participació  del seu fill/a en les escoles esportives que organitza aquesta entitat. Igualment i d’acord amb el que estableix 
la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiquin el contrari, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges 
captades i les del seu fill/a, amb la finalitat d’elaborar els tríptics informatius, publicar-los en la pàgina web i/o en els perfils de les xarxes socials de l’entitat, amb finalitats informatives i/o promocionals. A 
partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les dades de caràcter personal i la del seu fill/a, per a la finalitat especificada, per part del CERCLE SABADELLÈS 1856.  

 Banc Titular |___________________________________ Entitat Bancària |______________________________ 

2017-2018 


