FULL D’INSCRIPCIÓ
10è CAMPUS VÒLEI PLATJA 2021
Enviar aquest document omplert a l’adreça: avapgirona@gmail.com
DADES JUGADOR/A
Cognoms

Nom

No cal emplenar l’apartat següent al complet en el cas d’haver assistit en anteriors edicions.

Adreça

Població

Data Naixement

DNI

CP

Nª CATSalut

Centre Escolar 2021-22

Nom Mare

Telf Mòbil

Telf Fix

Nom Pare

Telf Mòbil

Altres telfs.

E-mail Mare/Pare

E-mail Jugadora

DADES ACTIVITAT
Selecciona amb el cursor.
✔

1ª

Del 28/06 al 02/07

✔

3ª

Del 12/07 al 16/07

✔

2ª

Del 05/07 al 09/07

✔

4ª

Del 19/07 al 23/07

Manifesto que sóc coneixedor que durant el Campus s’efectuaran algunes
sortides fora de les instal·lacions de la Devesa i, conseqüentment, autoritzo al
club i a la meva filla a aquestes sortides.

✔

5ª

✔

SÍ

Del 26/07 al 30/07

NO

✔

QUOTES
Marca la
quota

Preus

10 Sessions

15 Sessions

20 Sessions

25 Sessions

(2 setmanes)

(3 setmanes)
✔
170€

(4 setmanes)

(5 setmanes)

✔

140€

✔

✔

200€

225€

En el cas d’inscriure dos germans/es s’aplicarà un descompte del 10% al total.

Les quotes s’han de fer efectives mitjançant transferència bancària entre el 10 i el 15 de juny 2021. El
procediment d’inscripció i pagament queda detallat al web www.clubvoleibolavapgirona.com.
Concretament al document “Guia per les Famílies 2021”.
Autoritzo que la imatge de l'inscrit/a pugui aparèixer en els mitjans gràfics o
qualsevol altre mitjà de comunicació per tal de promocionar i/o difondre
l'entitat (llei 5/1982)

SÍ

✔

NO

✔

El CV AVAP Girona considerarà efectiva la voluntat d’inscriure’s en el moment d'entrega del full
d'inscripció del jugador/a degudament complimentat i per estricte ordre d’arribada. L’acceptació es
confirma en el moment en què el club envia un correu electrònic de confirmació.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament, el CV AVAP Girona us informa
que les vostres dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics. Si voleu podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i revocació previstos a la Llei, adreçant un escrit al club.

