
 
 
 

 

 

  
CAMPUS BÀSQUET CB REGINA 2021 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

PREU PER SETMANA  83 EUROS 

DESCOMPTES (5% NO ACUMULABLE):      

5% al segon germà i successius 
5% per famílies nombroses 
5% per famílies monoparentals 
5% per a l’inscripció de 4 setmanes 
 
 

PAGAMENT 

 Per transferència bancària a: 

UNICAJA 
ES06 2103 4500 4000 3010 1440 
 

Servei d’acollida (8 a 9 h) 

16.50 € 
Dia esporàdic : 5€ 

HORARI: DE 9 A 13 HORES 

ENTRADA I SORTIDA PEL PAVELLÓ CB REGINA CARMELI 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

Ompliu la butlleta, adjuntant fotografia i fotocòpies del llibre de vacunes, tarjeta sanitària del jugador/a.  

L’entrega de la documentació s’ha de fer només al despatx del Pavelló, de dilluns a divendres de 17 a hores a 
20.30 hores. 

Un cop estigui fet el pagament lliureu copia del mateix al despatx del Pavelló. 

Últim dia per formalitzar l’inscripció divendres 2 de juliol 

Descomptes (no acumulables):  5% al segon germà i successius 
5% per famílies nombroses 
5% per famílies monoparentals 
5% per a l’inscripció de 4 setmanes 

Una vegada iniciat el Campus, si es vol incrementar el nombre de setmanes s’aplicarà el preu fixat per 
nombre de setmanes que s’afegeix. 

En cas de no poder assistir al Campus, un cop fet el pagament, es retornarà un 50% de l’import establert. 

Per qualsevol dubte o aclariment: joan.teixido@reginacarmeli.com 

 

 



 
 
 

 

 

INSCRIPCIÓ CAMPUS BÀSQUET 2021 

Nom i cognoms jugador/a: 

Any naixement: 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 

DNI:                      E-mail: 

Adreça: 

Telèfon:    Observacions mèdiques: 
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ESCOLLIU SETMANES 

1a del 5 al 9 de juliol    

2a  del 12 al 16 de juliol   

3a del 19 al 23 de juliol   

4ª del 26 al 30 de juliol   

TALLA SAMARRETA 
(orientativa) Encercleu 

T. 4 T.6 T.8 

T.10 T.12 T.16 

T.S T.M T.L 

T.XL T.XXL 

RECOLLIDA JUGADOR/A 

El jugador/a marxa sol a casa 

El jugador/a no marxa sol a casa 

Qui el recull. Parentiu i telèfon: 

  

Atès que el dret a la propia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre 
el dret a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, el Col·legi Regina Carmeli demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder 
tractar i publicar fotografíes i videos on apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament identificables. L’escola disposa a internet d’un espai on es 
publicaran les fotos de les diferents setmanes. Es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup de les activitats realitzades. 

                        SI  NO 

Autoritzo a que el meu fill/a pugui asistir a les activitats del Campus de Bàsquet del CB Regina Carmeli 2021. Faig extensiva aquesta autorització a les 
decisions mediques que fossin necesaries adoptar, en cas d’extrema urgencia, sota l’adequada dirección mèdica, renunciant expressament a exigir cap 
responsabilitat al Col·legi Regina Carmeli i als seus entrenadors, per lesions que es poguessin originar en les practiques que es realitzen al Campus, que 
assumeix-ho en la seva totalitat. 

Accepto també les condicions de pagament que també s’exposen en l’informació publicitària del Campus. 

Firma del pare, mare o tutor:       DNI: 

Aquesta BUTLLETA, FOTO CARNET, FOTOCÒPIA LLIBRE DE VACUNES I FOTOCÒPIA TARJETA SANITÀRIA 
només poden ser entregades al despatx del pavelló de dilluns a divendres de 17 hores a 20.30 hores  

En compliment de la normativa legal vigent en materia de protección de dades personals, s’informa que el responsable del tractament de les seves dades 
personals és Col·legi Regina Carmeli. La finalitat del tractament és la gestió de la imatge del jugador/a per activitats relacionades amb el Campus de 
Bàsquet. La legitimació és de carácter legal, contractual i de consentiment . Les dades tractades s’incorporen a un Registre d’Activitats de Tractaments 
dotat de mesures de seguretat. No es cediran les dades a tercers. Pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir 
les dades, així com altres drets explicats en la información adicional visitant: http://reginacarmeli.com/protecciodatos. Pot contactar en qualsevol 
momento amb el delegat de proteció de dades a dpd@reginacarmeli.com, o escriure a Col·legi Regina Carmeli. c/ Sant Sebastià, 34-40. 08191 Rubí 
(Espanya) 

 

 

 

 

 

 

  


