ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ESCOLA GRAVI
Curs 2022-2023
DADES DE LES ACTIVITATS
Escola de Bàsquet (P5, 1r i 2n)

Dimarts i Dijous De
16:30h a 18:00h

Pavelló J.M. Sagarra

Prebenjamí de Bàsquet (3r)

Dilluns i Dimecres
De 16:30h a 18:00h

Pati /Pavelló J.M. Sagarra

Benjamí de Bàsquet (4t)

Dimarts i dijous De
18:00 h a 19:00h

Pavelló J.M. Sagarra

Aleví Femení de Bàsquet (5è i 6è)

Dilluns i dimecres
De 18:00h a 19:00h

Pavelló / Pati J.M. Sagarra

Aleví Masculí de Bàsquet (5è i 6è)

Dilluns i Dimecres
De 18:00h a 19:00h

Pavelló / Pati J.M. Sagarra

PREUS I QUOTES

Activitat

Dies

Quota mensual

2 dies

32 €

1 dia

27 €

2 dies

37 €

Matrícula

Escola de Bàsquet

Bàsquet competició

12 €

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS: A PARTIR DE SETEMBRE (Contactar amb Coordinació)

* Els dies i horaris es poden veure modificats per Coordinació depenent del número d’inscripcions. En aquest cas,
informarem el més ràpid possible per facilitar l’organització.

Caldrà enviar el full d’inscripció a l’adreça de correu electrònic: extraescolars@gravi.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ESCOLA GRAVI
Curs 2022-2023
DADES
PERSONALS
DADES
PERSONALS

És imprescindible adjuntar la fotocòpia del CATSALUT

Nom i Cognoms

Escola

Data de Naixement

Curs

Adreça

Codi Postal

Població

Nom del familiar 1

Telèfon

Correu electrònic

Nom del familiar 2

Telèfon

Correu electrònic

Activitat escollida:

Dies d’entrenament:

DADES BANCÀRIES

A aquest full d’inscripció caldrà adjuntar fotocòpia CATSALUT

Titular/s del Compte Bancari:
Entitat Bancària:
Número de Compte Bancari:

-

-

-

-

TRACTAMENT DE DADES I DRETS D’IMATGE
Responsable

Fundació del Bàsquet Català

Finalitat

Formalització de les inscripcions a les diferents activitats extraescolars, casals i campus, tornejos, etc. organitzats
per la Fundació, seguiment del curs, facilitar la seva participació en activitats, promoció d’activitats de la fundació
relacionades amb el basquetbol i enviament d’informació relacionada amb els diferents esdeveniments promocionats
per la fundació.

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal i als centres que cedeixen les seves instal·lacions per controlar
l’accés.

Termini

Mentre es mantingui la participació en l’activitat i mentre subsisteixin les obligacions legals i fiscals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://fundacio.
basquetcatala.cat/

La Fundació del Bàsquet Català podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública imatges de les activitats que realitzen els nois/es als
entrenaments, partits, fotos de grup/equip i actes de l’FBC, amb la finalitat de promocionar les seves activitats extraescolars, sense que aquestes accions
impliquin un dret de remuneració.
Nom pare, mare o tutor/a
AUTORITZO
NO AUTORITZO

amb DNI
a la Fundació del Bàsquet Català per poder tractar o cedir les seves imatges o les del seu representant (en cas de
ser menor d’edat) d’acord amb les finalitats indicades.

Signatura i DNI

Data d’autorització

