
CAMPUS DE BÀSQUET AEB LA PALMA
ESTIU 2018
Enviar el formulari, juntament amb el rebut del pagament a aeblapalma@gmail.com

DADES DEL PARTICIPANT

Nom i Cognoms ......................................................... DNI ......................... Data de naixement ................

Edat ........... Email ....................................................................................................................................

Adreça ............................................. Població ................... Província ......................... CP ........................

Talla de samarreta (S, M, L, XL, XXL) ................... Jugues a bàsquet? ............. A quin club? ........................

QUINES SETMANES VINDRÀS?

SETMANA 1: 25 - 29 de Juny

SETMANA 2:  2  -  6  de Juliol

SETMANA 3:   9 - 13 de Juliol

SETMANA 4: 16 - 20 de Juliol

SETMANA 5: 23 - 27 de Juliol

Servei dʼacollida?   SI  /  NO

Important!
Realitzar la transferència bancària al 
número de compte del club, tot indicant 
el nom del jugador/a + CASAL ESTIU

Preus amb IVA inclós. 
Sortides no incloses
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DADES PARE, MARE O TUTOR

Nom i Cognoms ......................................................... Email .....................................................................

DNI ................................................ FIX ............................................ Mòbil .............................................

Protecció de dades de caràcter Personal i ús de la imatge del participant. En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desem-

bre de Protecció de Dades de caràcter personal, lʼinformem que mitjançant lʼemplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè 

les dades personals i les del seu  ll/a o tutelat/- da siguin incorporades i tractades en un  txer de dades personals, propietat de Lʼ Associació Esportiva 

Basquetbol La Palma de Cervelló garantint la seva seguretat i con dencialitat, amb la  nalitat de la prestació i comercialització dels nostres serveis, raó 

per la qual és necessari complimentar la totalitat dels camps dʼaquest formulari entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al 

dia, pel que preguem que ens sigui noti cada qualsevol modi cació. Així mateix, i de conformitat amb el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei 

no1/1982 de 5 de maig, atorga la seva conformitat amb la publicació de les imatges captades en les que pugui aparèixer el seu  ll/a o tutelat/da 

durant la realització del Casal dʼ Estiu 2018. Lʼinformem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets dʼaccés, recti cació, cancel·lació i oposició 

si ens ho comunica al nostre correu electrònic: aeblapalma@gmail.com


