Fitxa inscripció al Campus ciclisme d’Estiu 2022
DADES DE L’INFANT
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Curs

Núm targeta sanitària (TSI)

Adreça

Codi postal

Municipi

Nom tutor/a legal

Cognoms

Data naixement Tutor

Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic

DADES DE SALUT
Al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries*

Observacions mèdiques o patologies*

Discapacitat o disminució de tipus físic, psíquic o sensorial

Medicació que s’hagi d’administrar durant el Casal*

Altres informacions a tenir en compte
*Informe mèdic en cas d’haver d’administrar algun medicament

ACTIVITAT
Campus juliol

Campus setembre

Setmana 1

27/06 a 01/07

Setmana 2

04/07 a 08/07

Setmana 3

11/07 a 15/07

Setmana 4

18/07 a 22/07

Setmana 1

29/08 a 02/09

AUTORITZACIONS
Autorització per a la participació
En (pare/mare o tutor)___________________________________________________________________________
amb

DNI

número_______________________

com

a

mare/pare/tutor

legal

de

l’infant

_____________________________________________________________ autoritzo al meu fill/a a assistir al
CAMPUS DE CICLISME d’estiu 2022 del Club Natació Vic-Etb i a seguir totes les activitats relacionades
amb aquest i, si es produeixen, a realitzar els desplaçaments que calgui, amb els mitjans de transport
que en cada cas decideixi el club.

Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar,
en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

Autorització drets d’imatge i ús de dades de caràcter personal
Autoritzo /

No autoritzo a utilitzar les imatges del menor d’edat amb caràcter exclusiu a les

publicacions d’internet, en paper, o de qualsevol altra tipus que publica el CLUB NATACIÓ VIC – ETB,
amb la finalitat de donar a conèixer les activitats i instal·lacions del Club als seus associats, abonats o
a altres persones interessades.

Autorització per a la participació al grup de Whatsapp del Casal
Participació voluntària. Serà un grup on les famílies rebran informació del Casal per part de la Direcció de manera unidireccional.

Jo (nom tutor/a legal)______________________________________________ autoritzo que se m’inclogui en
el grup de Whatsapp amb el següent núm de telèfon:_____________________/_______________________

Data:_____________________________________________
Signatura:

