
ESTADES D’ESTIU
PONENT FUTSAL ALCARRÀS

Del 25 al 28 de juny
Del 1 al 5 de juliol
Del 8 de al 12 de juliol
De 8:00 (acollida matinal) – 14:00h
Poliesportiu d’Alcarràs

De 5 a 14 anys
45 €/setmana

Places limitades

APRÈN I DIVERTEIX-TE ! 

Monitors qualificats
ponentfutsal@gmail.com

Activitats cooperatives i
Creatives
Entrenaments tàctics
Entrenaments tècnics
Perfeccionament
Coneixements teòrics
Jocs alternatius
Competició
Entrenament porters
Sessions de vídeo

626109034 – 636791036 - 669718980

Amb el suport de:

VIU PONENT   VIU FUTSAL 



INSCRIPCIÓ ESTADES D’ESTIU PONENT FUTSAL ALCARRÀS
(Algunes de les dades que introduireu en aquest full seran emmagatzemades en un sistema informàtic segons les necessitats de 
funcionament del Club Ponent Futsal Alcarràs. En acabar les estades, podreu demanar-ne la cancel·lació i/o rectificació tot i que l’entitat es 
compromet a no fer-ne cap ús més enllà dels estrictament necessari per a l’activitat per a la qual és sol·licitada).

DADES PARTICIPANT
Nom i Cognoms:.........................................................................DNI:..........................................Nº de targeta sanitària:......................................... 
Data de naixement:....................................................................Talla equipatge (samarreta) (2-3, 4-6 8-10, 12-14, S, M, L i XL):...........................

DADES FAMÍLIA
Nom i Cognoms Mare/Pare/Tutor:.................................................................... DNI:………………………………………………………………………
Telèfon de contacte:......................................................................................... E-mail:............................................................................................

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (no serà necessari en el cas de jugadors del Ponent Futsal Alcarràs):
Per completar la inscripció cal portar, conjuntament amb aquest full d’inscripció degudament complimentat i signat, la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI o llibre de família - Fotocòpia de les vacunacions
- Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o Mútua - Fotocopia del DNI mare/pare/tutor

OBSERVACIONS MÈDIQUES (possibles impediments físics, malaltia, al·lèrgia, medicació, intoleràncies alimentàries,…):
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPCIÓ (indiqueu amb una “X”) :

DEL 25 AL 28 DE JUNY DEL 1 AL 5 DE JULIOL DEL 8 AL 12 JULIOL               3 SETMANES (125€)

INFORMMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Responsable: Ponent Futsal Alcarras.
Finalitat: Gestió i control de les activitats esportives organitzades per Ponent Futsal Alcarràs.
Legitimació: Relació contractual i consentiment.
Destinataris: No hi ha cessions de dades.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional.
Informació: podeu sol·licitar-la a ponentfutsal@gmail.com

Autoritzo el tractament de les meves dades segons la Política de Protecció de Dades del Club Ponent Futsal Alcarràs.

Autoritzo la reproducció de la meva imatge en mitjans audiovisuals, impresos informàtics, xarxes socials..., per donar a conèixer les 
activitats organitzades pel Club Ponent Futsal Alcarràs.

Emergències: 

Autoritzo que en cas de d’emergència mèdica pugui ser atès per un metge.

Autoritzo a que, en cas de gravetat, si no es pot contactar amb la família, es prenguin les decisions medicoquirúrgiques necessàries sota 
la direcció facultativa pertinent.

AUTORITZO:
1. Que durant les estades les persones següents recullin el/la meu/va fill/a a la finalització de l’activitat de cada dia: (Si s’escau, indiqueu els 
noms i cognoms de les persones).............................................................................................................................................................................

2. Que el/la meu/va fill/a surti sol/a poliesportiu sense ser acompanyat/da per una persona adulta. (Si s’escau, en cas afirmatiu indiqueu amb 
una “X”) 

SI

3. Autoritzo a Ponent Futsal Alcarràs a notificar-me qualsevol informació relacionada a través de qualsevol de les vies de contacte declarades 
en aquest formulari (WhatsApp, correu electrònic,...)

4. Autoritzo al meu fill a realitzar els desplaçaments que implica la participació en les activitats socials i/o esportives per la població d’Alcarràs.

La signatura d’aquest document comporta l’acceptació de la normativa de reglament intern del Club. El podeu sol·licitar mitjançant les vies de 
contacte que es faciliten amb aquesta inscripció. 

Firma del pare, mare o tutor/a

Alcarràs, _____ a _____________ de 2019        

Inscripcions obertes fins al 11/06/2019 a ES69 2100 0517 3202 0034 9279


