Núm. abonat/ada:

FITXA D’ALTA CURSETS
1r cognom

Data:

2n cognom

Nom

Població

Provincia

CP

DNI cursetista

Data de naixement

Telèfon

E-mail

Sexe

DNI pare/mare/tutor legal

Adreça

Descripció curs

Tipus de quota

Horari

Preu

El sotasignant manifesta:
Conèixer i acceptar les normes d’ús establertes a la instal·lació.
Per tal de realitzar el curs hi ha d'haver un mínim de 5 inscrits.
Per donar-se de baixa de l'activitat s'haurà de notificar per escrit a l'OAC abans del dia 25 del mes anterior a la facturació del
següent trimestre. (25 setembre 2022/ 25 desembre 2022 / 25 març 2023).
Autoritzar l’abonament dels trimestres al compte indicat segons normativa SEPA.(1r trimestre= octubre'22, 2n trimestre=
gener'23, 3r trimestre= abril'23). Els rebuts es generen a mes vençut.
El sotasignat autoritza l’ús per part del PEM GUIERA de les fotografies i filmacions que es realitzen a la instal.lació.
Llei de protecció de dades de caràcter personal: L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb CIF P-0826600-I, posa en coneixement
que les seves dades, recollides com a conseqüència del present formulari, seran incloses en un fitxer automatitzat pel seu tractament.
La finalitat del tractament és la de gestionar clients i realitzar accions de comunicació comercial. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, i no efectuant cessions o
comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent. El contribuent té dret a efectuar els seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació, d'acord amb la LOPD 15/1999, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada al passatge de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

Ref.

El responsable del menor i/o
titular del compte

AUTODECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT TUTORS USUARIS
MENORS
Jo,…………………………………………..amb DNI …………………., com a
pare/mare/tutor/a del menor ………………………………………., que ve al grup
…………………………………., declaro que l’esmentat menor:
-

En les darreres 24h no ha tingut tos, refredat, febre superior a 38 graus
ni diﬁcultat per respirar.
Que cap membre familiar ni cap altre persona que estigui en contacte
amb el menor, té els símptomes esmentats en el punt anterior.
No té COVID-19 ni ha tingut contacte amb ningú que el tingui en els
darrers 14 dies.
Que si durant el transcurs de la temporada de realització de l’activitat,
ocurreix cap dels punts anteriorment esmentats, el menor no assistirà a
l’activitat ﬁns que l’autoritat sanitària així ho permeti.

I per a que així quedi constància, signo amb data……………………….
Signatura pare/mare/tutor

