
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
PATINATGE MULTIESPORT PATINATGE MULTIESPORT 

tecnificació P5 a 2º tecnificació P5 a 2º

BÀSQUET PATINATGE BÀSQUET PATINATGE

1º-3º / 4º 6º iniciació 1º-3º / 4º 6º iniciació

INIC. DANSA FUTBOL INIC. DANSA FUTBOL

P3 P4 P5 1º-2º P3 P4 P5 1º-2º

FUTBOL FUTBOL 

5º-6º 5º-6º

HIP HOP HIP HOP 

1º-6º 1º-6º

INIC.ACT. FÍSICA INIC.ACT. FÍSICA

P3 P4 P5 P3 P4 P5

GIM.RÍTMICA GIM.RÍTMICA 

P3 P4 P5 P3 P4 P5

Signant aquest full d’inscripció autoritzo a TEAM a:

- Autoritzo la participació del meu fill /a a les activitats, i declaro que no pateix cap malaltia o lesió que li impedeixi la realització de les mateixes. Així mateix autoritzo als

responsables de l'activitat a prendre les decisions mèdiques que fossin necessàries, en cas de no poder localitzar els pares / tutors en una situació d'urgència.

- Autoritzo la captació d'imatge del meu fill/a durant les activitats, i que s'enviïn per correu electrònic a les famílies dels nens participants.

- L'import corresponent a les activitats marcades es cobrarà mitjançant domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. Les baixes o modificacions s'hauran de

comunicar a l'oficina de TEAM abans del dia 20. Si no es comuniquen abans d'aquesta data, s'efectuarà el càrrec i no serà possible la devolució de l'import. En el cas de

devolució d'un rebut, es cobrarà un recàrrec de 5 € per cobrir les despeses generades. L'impagament de les quotes, implica la pèrdua immediata del dret de realització de les

activitats.

Les dades que ens faciliteu en aquest formulari es faran servir exclusivament pel correcte funcionament de l’activitat.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat de ASOCIACIÓN DEPORTIVA, EDUCATIVA Y DE 
OCIO TEAM, protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació podran dirigir-se a l'adreça electrònica info@team-org.com o 

per escrit a ASOCIACIÓN DEPORTIVA, EDUCATIVA Y DE OCIO TEAM, carrer Còrcega 211, local 4,08036 Barcelona.

Data:_____________________DNI:_____________________Signatura:____________________________

Nom i cognoms MARE/PARE/TUTOR:

DNI: Telèfon:

Nom i cognoms MARE/PARE/TUTOR:

DNI: Telèfon:

E-mail:

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE

Número de Compte

Titular    Dades Mare Dades Pare Altres-Nom i cognoms______________ DNI __________

Altres telèfons de contacte:

Autoritzats per recollir al nen/a:

Observacions generals/mèdiques / al·lèrgies:

(En el cas de que s’hagi d’administrar algun medicament al/la nen/a, es necessari entregar una  autorització firmada on s’especifiqui el nom del medicament i la dosi. )

Nom i cognoms ALUMNE                                                                                                               Curs i Classe 

Data de Naixement                 Nº Targeta CatSalut  SOCI AMPA    NO      SI       Indicar Número:_________

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2016-2017 MIQUEL MARTÍ I POL

BÀSQUET FUTBOL BÀSQUET FUTBOL

5º-6º 5º-6º 5º-6º 5º-6º
17:45 

18:45

16:30

17:45

DIVENDRES 
TONIFICACIÓ DANCE-FIT

Adults Adults

19:00 
20:00

20:15
21:15


