
 FITXA INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORTIU  

  

 

 

 

Documentació necessària: 

DNI INFANT (o equivalent)   TARJETA SEG. SOCIAL INFANT  CARTILLA VACUNACIÓ INFANT  
 

 

 

 

Com ens has conegut? (marca l’opció corresponent) 

Facebook / instagram / web / antic usuari / boca a boca / publicitat paper / al mateix centre / altres________________ 

 

Dades personals (tots els camps són obligatoris) 

Nom i cognoms: ___________________________________________________  Edat: _____ Curs:________ 

Adreça: _________________________________________________________________________________ 

Codi Postal: _________________ Població: _____________________________________________________ 

 

El nen/a sap nedar?   __________  Realitza cursets de natació al CEM Besòs? __________ 

 

Nom persona responsable:____________________________________________ Parentiu:________________ 

E-mail:______________________________________________________________ Telf:________________  

Nom persona responsable:____________________________________________ Parentiu:________________ 

E-mail:______________________________________________________________ Telf:________________  

Altres telèfons/persona de contacte: ____________________________ / _______________________________ 

 

 

 

Jo,_____________________________________________________, amb DNI _________________ com a 

pare/mare/tutor legal de_______________________________________ autoritzo a l’inscrit a participar al 

Campus Esportiu segons les condicions i normativa establertes i, verifico que aquestes dades són certes. Faig 

extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que, sota la pertinent direcció facultativa, 

calguin prendre en cas d’urgència. 

 Sant Adrià de Besòs, a ____ de ______________ de _______. 

     *Signatura persona responsable 

 

 



 FITXA INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORTIU  

  

 

 

 

 

Autorització per a les recollida/sortida diària 

 El nen SI marxarà sol: 

 

Jo,______________________________________________ amb DNI _________________ com a 

persona responsable de _____________________________________, autoritzo per a que el nen pugui 

marxar sol a casa, sota la meva responsabilitat, un cop finalitzada la jornada al campus.   

 

*Signatura persona responsable 

 

 

 

 El nen NO marxarà sol: 

 

Jo,_______________________________________________ amb DNI _________________  com a 

persona responsable de ________________________, autoritzo per a que, en el cas que jo no pugui recollir 

el nen, ho puguin fer les següents persones que són de la meva confiança: 

 

NOM I COGNOMS PARENTIU DNI TELÈFON CONTACTE 

    

    

    

    

    

    

                                 

*Signatura persona responsable 

 

 



 FITXA INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORTIU  

  

 

 

 

Data de naixement: ____/____/_____       

               

 Pateix o ha patit alguna malaltia/discapacitat psíquica o física important que consideri que l’equip de tècnics 

hauria de conèixer? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 El nen/a té alguna al·lèrgia o intolerància a: (marcar la rodona) 

o No    

o Si               Quina?_______________________________________________________________ 

 

 Pateix sovint algun tipus d’afecció i/o malaltia: 

o No 

o Si               Quina?_______________________________________________________________

 

 

Verifico que les dades omplertes son correctes i actualitzades a dia d’avui: 

 Sant Adrià de Besòs, a _____ de ________________ de _____. 

 

*Signatura persona responsable 

 

 



 FITXA INSCRIPCIÓ CAMPUS Setmana Santa 2023            
 

 

 

* A OMPLIR PEL CENTRE 

NUM. FITXA GIESPORT ___________________  O MINI CAMPUS  O CAMPUS  

 

DESCOMPTES 

 DESC. 10% ABONATS/DES   +            DESC. 5% INSCRITS CURS NATACIÓ I/O ACTIVITATS INFANTILS 2022/23 

 DESC. 5% USUARIS CN I/O ACT. INFANTILS 2022/23 DESC. 5% ESPORTISTES CN Poble Nou            DESC. 5% FAMILIARS  ABONATS   
  

 

*A OMPLIR PEL CLIENT (marcar les opcions desitjades amb una creu) 

 

 

 

 

             

 

   

 

 

DIES 
ACOLLIDA 

(7:45 a 9:00h) 

MATÍ 

(9:00 a 13:30h) 

MENJADOR 

(13:30 a 15:00h) 

Dilluns 03 abril    

Dimarts 04 abril    

Dimecres 05 abril    

Dijous 06 abril    
 

CEMBESOS



Protecció de Dades i Drets d’Imatge
ACTIVITATS INFANTILS

De conformitat amb allò que estableix  la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades 
seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FESMES XXI S.L., amb C.I.F. B63120315 i domicili social situat en Ronda 
Sant Ramon de Penyafort s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs, actual gestor del Centre Esportiu Municipal Besòs, amb la finalitat de poder 
atendre els compromisos derivats de la relació contractual o de serveis que mantenim amb vostè.

En compliment amb la normativa vigent, FESMES XXI S.L., informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament 
necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

FESMES XXI S.L., informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta 
i actualitzada. És per això que FESMES XXI S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin 
o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del 
consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu 
electrònic informacio@cembesos.com.

De la mateixa manera, en/na        amb DNI    
com a pare/mare o tutor del nen/a            autoritzo a FESMES XXI S.L. a la captació i difusió  
d’imatges de la seva persona, obtingudes durant qualsevol activitat que es realitzen al centre l’objectiu de les quals sigui l’edició 
i preparació de les mateixes per ser publicades a la seva pàgina web, xarxes socials o mitjans de comunicació responsabilitat de 
FESMES XXI S.L.  amb la finalitat de fer-ne un ús pedagògic pels diferents canals que utilitza el centre. 

      He llegit i autoritzo la captació i difusió d’imatges de la seva persona a FESMES XXI S.L.  

      He llegit i no autoritzo la captació i difusió d’imatges de la seva persona a FESMES XXI S.L.

Així mateix i amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, 
en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que 
considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació.

      He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de FESMES XXI S.L.  

      He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de FESMES XXI S.L.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment els consentiments acceptats enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: 
informacio@cembesos.com  o dirigint-se a FESMES XXI S.L., Ronda Sant Ramon de Penyafort s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs.

Nom i cognoms del representant legal,  

amb DNI o C.I.F., 

Signatura de conformitat, 

Ronda Sant Ramon de Penyafort, s/n - 08930 - Sant Adrià de Besòs       Tel. 934 626 670       informacio@cembesos.com            
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