
 

 

ESPORT 
ACTIU 

INSCRIPCIÓ CAMPUS NADAL 
PILOTA VALENCIANA 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL XIQUET O DE LA XIQUETA 
COGNOMS NOM DATA DE NAIXEMENT 

ADREÇA MUNICIPI NÚM. SIP 

XIQUET O XIQUETA AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
□ SÍ □ NO 

MINUSVALIDESA 
□ SÍ    GRAU ................ % 

CURS I ESCOLA 

DADES DEL PARE O DEL TUTOR 
COGNOMS NOM DNI / NIE 1r TELÈFON 2n TELÈFON 

ADREÇA (si és diferent de la del xiquet o de la xiqueta) MUNICIPI 

DADES DE LA MARE O DE LA TUTORA 
COGNOMS NOM DNI / NIE 1r TELÈFON 2n TELÈFON 

ADREÇA (si és diferent de la del xiquet o de la xiqueta) MUNICIPI 

B SOL·LICITEN l’admissió del xiquet o de la xiqueta en: 

□ I Campus de Nadal de Pilota Valenciana 2021 
C DECLAREN 

 

Que estan empadronats i resideixen a Museros. 
Que no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga (marqueu aquesta casella) □ 
Que hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors: Sí □ No □ 

 

Malalties, al·lèrgies o intoleràncies: □ No □ Sí Quines? .................................................................................................................................................. 
 

Pren algun tipus de medicació: □ No □ Sí (cal adjuntar informe mèdic) 

 

Persones autoritzades per recollir el xiquet o la xiqueta (nom, cognoms i DNI) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

Si són pares separats, indiqueu el règim de visites o vacances de l’altre progenitor, si coincideix amb els dies del campus: 
 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
Persones autoritzades per l’altre progenitor per recollir el xiquet o la xiqueta (nom, cognoms i DNI) 

 

……………………………………………………………………………………………………...........................................................…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................… 

D AUTORITZEN 
 

□ L’ús de les imatges del xiquet o de la xiqueta realitzades en les activitats del campus, individualment o en grup, i la seua publicació en la pàgina web de 
Esport Actiu i de l’ajuntament de Museros, en les seues xarxes socials i en la resta de publicacions. 

  
(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que Esport Actiu incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran 
per als fins d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen destinatàries del 
tractament. Addicionalment, autoritza a Esport Actiu a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en consultar tant els seus arxius 
com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d’ accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de 
dirigir per escrit a Esport Actiu, i adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent. 

 

Museros, de desembre de 2021 

 

 

Firma del pare o del tutor 

 

Museros, de desembre de 2021 

 

 

Firma de la mare o de la tutora 

 

 

 

ENVIAR PER: 

EMAIL A : info@esportactiu.com     WHATSAPP: 963922038 

Termini d’inscripció 22 de desembre 

mailto:info@esportactiu.com

