
     Inscripció Campus d’Estiu 2016 
       

Reserva per WhatsApp: 680917523 (Sergi) 675 63 12 76 (Jordi) 

Per E-Mail: escoladefutbolpallaresos@gmail.com  
Inscripció por E-mail enviar el full d'inscripció (escanejada i signada), fotocòpia DNI i targeta 
sanitària del nen / a: 
escoladefutbolpallaresos@gmail.com 
 
DADES DEL NEN/A: 
 
Nom_______________________________ 
 
Cognoms___________________________ 
 
Edat ______Data naixement ____________ 
 
Adreça: ____________________________ 
 
___________________________________ 
 
Població: ____________________CP_____ 
 
 AUTORITZACIÓ 
 
D./Dª_______________________________ 
Amb DNI:____________________________________ 
Telèfon de contacte:_________________________________ 
Com a pare / mare / tutor del jove autoritzo aquest a jugar a futbol 

i practicar totes les activitats del campus  organitzades 

pel Club Futbol Base Pallaresos. 

Els Pallaresos, a ____________ de__________2016 
 
FIRMA: 
 
 

Indicar Setmana/es    Opcions extres 
 

      Del 04/07/16 al 08/07/16    Acollida mati: 12,5 € 
 
      Del 11/07/16 al 15/07/16    Dinar: 30 € 
 
      Del 18/07/16 al 22/08/16   
 
      Del 25/07/16 al 29/07/16                 
          
   PREUS CAMPUS:                            
  1 Setmana: 60 €      
  2 Setmanes: 115 € 
  3 Setmanes: 170 € 
  4 Setmanes: 220 € 
    
 
Forma de PAGAMENT per transferència bancària: 
  Compte: Club Futbol Base Pallaresos 
  Nº compte: ES75 2100-5682-4802-0004-6196 
                   CaixaBank c / Alt, 19 dels Pallaresos 
 
  Indicar en l'ordre de transferancia: 
• Nom i cognom del nen 
  Enviar un WhatsApp confirmació de transferència. 
Per assistir al campus és obligatori abonar la quota d'inscripció abans de 
començar. 
* Quota no reemborsable per inassistència total o parcial.   
 Observacions mèdiques: 

Número CATSALUTl: ______________________________________Sap Nedar? ______________________________________________ 
Anoteu tot allò que consideri necessari que tinguem que  conèixer: ___________________________________________________________ 
Reaccions al·lèrgica o medicamentosa: ________________________________________________a què? ____________________________ 
Pren algunes medicació? _____________________________________________________________________________________________ 

 AUTORITZACIÓ 
Així mateix autoritzo al personal responsable del campus perquè en cas d'accident o malaltia del meu fill / a actuïn com millor procedeixi. 

• Informem: que les fotos del vostre fill / a preses per nosaltres poden aparèixer a la nostra pàgina web i / o fullets promocionals.  
                    NO vull que s’utilitzin les imatges del meu fill. 
Informem que les dades personals que puguin constar en aquest document, estan incorporades en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, 
per gestionar la nostra relació. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per escrit.                     

Persona / es Autoritzada / s per recollir al meu fill / a: 
Nom_______________________________________ DNI: ____________________________________ 
Nom_______________________________________ DNI: ____________________________________ 
Autoritzo a que marxi sol del Campus   SI      NO 
 

AUTORITZO  el meu fill / a participar en totes les activitats esportives que ofereix el campus: (esportives i culturals). Estic informat sobre les activitats 
que es van a oferir durant el campus. 


