
2n Cognom Nom

2n Cognom

Jo,

Signatura

29,0 €

_________________,________/_____________/ de 20____

Tlf fix

29 €

Com a tutor o tutora de l'alumne amb les dades que consten en aquest full demano que pugui participar de l'activitat indicada en 
aquest full, dacord a les condicions establertes. En el cas de pares separats o divorciats serà necessari el nom cognoms, NIF i signatura 

dels dos pares.

CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP

DADES DE L'ESPORTISTA

26 €

ESTIU ESPORTIU                                           VALLMOLL '13

Preus per empadronats a Vallmoll

Correu @

1r Cognom
NIF CATSALUT (4 lletres 10 numeros)Data Naix.

CPAdreça

DADES DEL TUTOR LEGAL
1 rCognom 1 Nom
NIF Tlf mob.

Població

29 € 29 €
9 al 13 de juliol 16 al 20 de juliol 23 al 27 de juliol25 al 29 de juny 2 al 7 de juliol

_________________________________________________________________________________________________________

NÚMERO DE COMPTE BANCARI: 2013-3018-03-0219748133

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a 

la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Consell Espotiu de l'Alt Camp demana el consentiment als participants o als tutors legals, en el 

cas dels menors, per poder publicar fotografies on apareguin els interessats o els seus fills i filles.



2n Cognom Nom

2n Cognom

Jo,

Signatura

Com a tutor o tutora de l'alumne amb les dades que consten en aquest full demano que pugui participar de l'activitat indicada en 
aquest full, dacord a les condicions establertes. En el cas de pares separats o divorciats serà necessari el nom cognoms, NIF i signatura 

dels dos pares.

_________________,________/_____________/ de 20____

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a 

la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Consell Espotiu de l'Alt Camp demana el consentiment als participants o als tutors legals, en el 

cas dels menors, per poder publicar fotografies on apareguin els interessats o els seus fills i filles.

_________________________________________________________________________________________________________

Preus per NO empadronats a Vallmoll

NÚMERO DE COMPTE BANCARI: 2013-3018-03-0219748133

9 al 13 de juliol 16 al 20 de juliol

36 € 39 €
23 al 27 de juliol

39 € 39 €
25 al 29 de juny 2 al 7 de juliol

Adreça Població

CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP

DADES DEL TUTOR LEGAL
1 rCognom 1 Nom
NIF Tlf fix Tlf mob. Correu @

Data Naix.

DADES DE L'ESPORTISTA

ESTIU ESPORTIU                                           VALLMOLL '13

CP

1r Cognom
NIF CATSALUT (4 lletres 10 numeros)

39,0 €


