
 

ESCOLA DE BÀSQUET LA SALLE CASSÀ 
CURS 2018 

 

 

Moltes gràcies per a la vostra col·laboració 

FITXA D’INSCRIPCIÓ ESTIU DE BÀSQUET 2018 

 
NOM i COGNOMS: 

 

 
CURS: 

 

 
DATA NAIXEMENT: 

 

 
NOM PARE: 

 

 
NOM MARE: 

 

 
ADREÇA i POBLACIÓ: 

 

 
TELF. CONTACTE: 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 31 DE MAIG  

➢ Autoritzo al Cobrament, per part de l’escola, pel canal bancari 
habitual, del cost de les jornades d’estiu de bàsquet 

 

 

SETMANES QUE HI ASSISTIRÀ (poseu una X). 
� del 18 al 22 de juny de 15:00h a 17:00h 

� del 25 al 29 de juny 

� del 2 al 6 de juliol 

� del 9 al 13 de juliol 

� del 16 al 20 de juliol 

� del 23 al 27 de juliol 

 
FORMA DE PAGAMENT (poseu una X). 
� Un sol pagament  (15 de Juny) 

� Dos Pagaments del 50% (30 de maig i 15 de Juny) 

� Tres Pagaments del 33% ( 15 de maig, 30 de maig i 15 de Juny) 

 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor legal_________________________________ 



 

ESCOLA DE BÀSQUET LA SALLE CASSÀ 
CURS 2018 

 

 

Moltes gràcies per a la vostra col·laboració 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
Autorització per a la publicació d'imatges dels nens/es participants en les activitats 
organitzades per L’ESCOLA DE BASQUET DE LA SALLE CASSA. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la 
Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d'autorització paterna/materna per 
publicar les imatges dels menors i per això sol·licitem el consentiment als pares, o tutors 
legals per poder publicar les imatges, en les quals apareguin individualment o en grup, 
els nens i nenes participants en les diferents activitats organitzades per l’escola de 
bàsquet. 
 
Aquest material gràfic podrà ser publicat en la web de LA SALLE CASSA i en les xarxes 
socials de titularitat de l’Escola de Bàsquet La Salle Cassà, sempre que no existeixi 
oposició expressa prèvia. 
 
Sr/Sra................................................................................................................................ 
……………….…….amb DNI.........................................………………...com a pare/mare o tutor 
del nen/a………………………………………......................................................................…………. 
 
 

SÍ DONO EL MEU CONSENTIMENT 
 
NO DONO EL MEU CONSENTIMENT 

 
Perquè LA SALLE CASSA, PUGUI UTILITZAR LES IMATGES DEL MEU FILL/A PRESES EN 
QUALSEVOL ACTIVITAT DE L’ESCOLA DE BÀSQUET LA SALLE CASSÀ I PUBLICAR-LES. 
 
 
Cassa de la Selva, a….….……. de……………………………………………………… de 20..... 
 
 
 

Signatura (signatura del pare, mare o tutor/a legal) 


