FULL DE MATRÍCULA PER ALS CURSETS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL DE BENIARJÓ DURANT
L´ESTIU 2016
Des de 1er d´Infantil

Nom i cognoms xiquet/a:
Edat i curs:

Adreça domicili familiar:

Nom del pare, mare o tutor/a:
DNI:

Telèfon mòbil de contacte:
Mail de contacte:

Persones autoritzades per a recollir al xiquet/a:
1.- Nom:
2.- Nom:

DNI:
DNI:

3.- El meu fill/filla por tornar sol a casa quan acabe el curset (SI o NO)

OBSERVACIONS:

El meu fill/filla, sap nadar? (SI o NO)

A tenir en compte: (medicació, al·lèrgies, medicaments,…) (SI o NO)

En cas afirmatiu de tenir en compte alguna observació, especificar quina:
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

El preu del Curs de natació per a xiquets, amb una duració de 45 minuts i de 5 dies a la setmana, és de 50.euros per xiquet i mes. Però segons l´Ordenança fiscal reguladora per la prestació de serveis socio-culturals,
s´estableix un descompte del 20% per a aquells xiquets que estiguen matriculats en l´escola d´estiu que realitza l
Ajuntament.
Hi hauran dos torns: 1er en horari de 10:00h a 10:45h i un 2on en horari de 10:45h a 11:30h
En l’ingrés de la matrícula figurarà: el nom del xiquet/a, mes en que farà el curset i el concepte MATRÍCULA
CURS NATACIÓ 2016. El resguard de matrícula s’entregarà al monitor de natació.
BANKIA:
CAJAMAR:
LA CAIXA:

ES03 2038 6143 4260 0000 6713
ES27 3058 2191 1127 3200 0021
ES10 2100 2829 4002 0011 7658

En compliment de l´art.5 de la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades
recollides s´incorporaran i es tractaran en el fitxer ACTIVITATS ESPORTIVES inscrit en l´Agència de Protecció de Dades. La finalitat de l´esmentat fitxer és la
gestió d´activitats esportives en el municipi. Així mateix, l’informem que les seus dades podran ser cedides a Mutua d’accidents de treball i malalties
professionals, Entitats Asseguradores i Bancs, Caixes d’Estalvi i Caixes Rurals. L´Órgan responsable del fitxer és l´AJUNTAMENT DE BENIARJÓ i l´adreça on
l´interessat podrá exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Excel·lentíssim Ajuntament de Beniarjó, Plaça 3 d´Abril, 1, 46722
Beniarjó, telèfon: 962800361, Fax:962800036

