
  

FULL D’INSCRIPCIÓ 

DADES PERSONALS 

Nom  ________________________  Cognoms ____________________________________________  

Data de naixement _____/ _____/ _____       DNI/NIE/ Passaport__________________________ 

Domicili ___________________________________________________ Pis _______ Porta ________ 

Codi postal _________________   Localitat ______________________________________________   

Telèfon 1  ________________________   Telèfon 2   _________________________ 

Adreça electrònica ( EN MAJÚSCULES) 
____________________________@__________________ 

Activitat/s a realitzar 
_________________________________________________________________ 

Població on la/les durà a terme 
_________________________________________________________________ 

Observacions (Indicar al·lèrgies, malalties o altres aspectes significatius.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

DADES BANCÀRIES 

Banc o Caixa ___________________________________ Localitat ________________________ 

Núm. de compte: 

     IBAN                   Entitat                Oficina             DC                             Compte 

                            

 

 

Població i data:                                                                 Signat:  

 

La signatura implica que el/la firmant dóna per certa la informació que apareix a la inscripció i accepta el 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN que s’adjunta . 



  

 

AUTORITZACIONS 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’EBREALCUB S.L. i el CLUB ESPORTIU 
EBRESPORT i JUDO ESCOLA VENDRELL demana consentiment, a qui signa aquest 
document, per poder publicar fotografies on sigui clarament identificable.  

Jo En/Na  ______________________________________, amb DNI___________________________  

 

          AUTORITZO            NO AUTORITZO que la meva imatge pugui aparèixer en 
fotografies corresponents a activitats educatives en el món del lleure i esportives 
organitzades per EBREALCUB S.L. i Ebresport/Judo Escola Vendrell i  publicades als 
diversos mitjans de comunicació de l’entitat/empresa ( pàgina web, publicitat...) o 
qualsevol altre medi de comunicació.  

          AUTORITZO          NO AUTORITZO la direcció d’ EBREALCUB S.L. perquè tracti les 
dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en els formularis d’inscripció 
d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i limitant 
l'autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les activitats 
organitzades per EBREALCUB S.L. El que signa podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació, dirigint la corresponent sol·licitud a EBREALCUB S.L. 

 

XARXES SOCIALS  

Hi ha la possibilitat de crear un grup de whatsapp amb les i els alumnes participants a 
les activitats organitzades per EBREALCUB S.L.  

Per aquest motiu us demanem autorització per posar el vostre contacte. 

Un cop finalitzada l’activitat s’eliminarà el grup. 

       Sí estic d’acord en formar part d’un grup de whatsapp.  

       No estic d’acord en formar part d’un grup de whatsapp. 

 

 

 



  

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

Per formalitzar la inscripció, cal emplenar el full amb les dades necessàries i retornar-lo 

degudament signat pels progenitors o tutors legals en cas dels menors d’edat. 

1. En cas que un rebut sigui retornat, el client haurà de fer-se càrrec de les despeses de 

comissió del banc.  

2. Aquelles persones que desitgin donar-se de baixa, ho hauran de comunicar abans del 

dia 25 del mes en curs. En cas contrari, es cobrarà la quota mensual íntegra. 

3. Tot el material està a disposició dels clients que, amb la signatura del full d’inscripció, es 

comprometen a fer-ne un ús adequat i a retornar-lo al seu lloc en finalitzar la sessió. 

4. L’empresa no es fa responsable de tot allò que els usuaris/les usuàries dipositin en les 

instal·lacions, per la qual cosa recomanem que no s’hi deixin objectes de valor. 

5. L’ empresa es compromet a no facilitar informació ni dades personals dels seus socis/de 

les seves sòcies, que tenen el dret, en tot moment, de demanar-ne la retirada de l’arxiu 

de l’empresa. 

6. L’ empresa es reserva el dret de modificar horaris, activitats i tarifes, previ avís a les 

persones interessades. 

7. L’ empresa es reserva el dret d’admissió. 

 

 

 

 

 

 


