
I 
 
 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

Nom                          Cognoms 
 
 

Data naixement 

Número TSI (targeta sanitària) 
 
 

DNI 

Adreça                                                                                    CP 
 
 
Població 
 
 
TLF DE EMERGÈNCIA                                                                                          
 
 

 
 

 
GRUP 

 
ANY 

 
DIES 

 
HORARI 

PREU 
Anual  
(15/09 al 22/09) 

Trimestral 
(15/09 -11/01 – 
11/04) 

JUGANT A 
L’ATLETISME 

2015-2016 
MINIS 

Dll-Dx 17:30 – 18:15 120€ 50€ 
Dm-Dj 

2013-2014 
U10 

Dll-Dx 17:30 – 18:45 155€ 65€ 
Dm-Dj 

INICIACIÓ 
ATLÈTICA 

2011-2012 
U12 

Dll-Dx-Dv  
 

17:40 – 18:55 

 
 

180€ 

 
 

80€ 
Dm-Dj-Dv 

2009-2010 
U14 

Dll-Dx-Dv  
Dm-Dj-Dv 

TECNIFICACIÓ I 2007-2008 
U16 

Dll-Dx-Dv 18:00 – 19:30 210€ 90 € 
Dm-Dj-Dv 

 
TECNIFICACIÓ II 2005-2006 

U18 

Dll a Dv 
(segons 

especialitat) 
18:00  - 19:30 

 
235€ 

Fraccionat 
15 /09 180€ 
11/01   65 € 

 
Documentació entregada: 
Foto    DNI   TSI       Declaració responsable  
 
Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte corrent de : 
 

BBVA  ES55-0182-0835-23-0201689059 
 
 



 
FITXA DE SALUT 

 
Informació mèdica d’interès:___________________________________________ 
 
Tanmateix autoritzo, en cas d’urgència, que el meu fill/a pugui ser atès mèdicament, degudament 
internat i intervingut quirúrgicament, o tractat segons decisió mèdica per part del corresponent 
equip mèdic, així com el seu transport en vehicle privat per poder ser assistit. 
Nom del pare/mare/tutor/a ____________________________________________ 
 
Signatura__________________________________DNI_____________________ 
 
Accepto la normativa que regeix el funcionament de la UCA, manifesto que el/la participant és 
APTE per a la pràctica de l’esport, i autoritzo a l’inscrit a participar en les activitats. Declaro que la 
informació expressada en aquest document és correcte i eximeixo de responsabilitats a l’ECA – 
UCA si la informació escrita és incorrecta. Per a que així consti signo 
 
___________________________________,_______d________________de 202_ 
signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne 
 

RECOLLIDA DE DADES, IMATGES I FOTOGRAFIES 
De conformitat amb el que estableix la Normativa Europea 2016/679, RGPD, 2016/679 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, UNIÓ COLOMENCA D’ATLETISME, entitat responsable, 
informa als seus socis, que les dades de caràcter personal, imatges o fotografies recollides en el 
present formulari, fulls d'inscripció o qualsevol document relacionat amb la recollida o tractament de 
dades i imatges del soci en qüestió, seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat 
d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè amb les següents 
finalitats: 

• Les dades recollides serviran per mantenir la relació soci-entitat 
• Obligacions d'una entitat esportiva - formativa – educativa 
• Remissió informació i circulars. 

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens 
notifiqui el contrari, sol·licitem la seva consentiment per utilitzar les imatges, vídeos i/o 
fotografies captades durant el desenvolupament de les activitats al nostres centres, activitats, 
tornejos, etc. a manera informativa i sense cap fi comercial, per publicar-les a la pàgina web de 
UNIÓ COLOMENCA D’ATLETISME, en xarxes socials i / o fullets informatius de l'entitat. 

☐ AUTORITZO al tractament de les dades del menor. 
☐ AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges del menor 
☐ NO AUTORITZO al tractament i publicació de les imatges del menor. 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els 
de limitació i oposició al seu tractament mitjançant un escrit a la nostra adreça: Camp Atletisme 
Antoni Amoros - Av Pallaresa 99 08924 – Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 
A partir de la signatura del següent formulari autoritza expressament el tractament de les seves 
dades de caràcter personal per a la finalitat especificada, per part de UNIO COLOMENCA 
D’ATLETISME 
Nom i cognoms de l'interessat Signatura 
(Si és menor, també nom i signatura del tutor legal) 
 
DNI: ........................... 
A SANTA COLOMA DE GRAMENET a.....de.............................de 202.. 


