
CAMPUS PITI-C.D. RIUDOMS
                         Sol·licitud d´inscripció al Campus Piti- C.D. Riudoms del 25 de Juny al 14 de Juliol 

Nom i cognoms:                                                                                           NIF:
Adreça:                                                                              Localitat:                                                  
Data Naixement:                                 Num. Tarjeta Sanitaria:         
Nom i cognoms pare/mare:                                 
Tlfn. Mòbil pare/mare:                                        Correo: 
Talla roba nen/nena: 
Talla 00 Talla 0 Talla  1 Talla  2                 Talla S                       Talla M
Inscrit al C.D.Riudoms:   SI        NO 

En/Na: ..............................................................................................…….…………amb NIF: .....................................,
com a responsable (pare/mare/tutor), autoritzo al nen/a a assistir a les activitats del Campus Piti- C.D. Riudoms 
en les instal.lacions esportives municipals del C.D. Riudoms

Tanmateix delego en el seu entrenador o altres acompanyants, si per motius personals o professionals, no ho 
pogués fer. En cas d’assistència sanitària, autoritzo a que el nen/a sigui atès en el centre hospitalari més adient.

Autoritzo al CD Riudoms, a utilitzar imatges del meu fill en els canals de comunicació del club (web,facebook, etc.)
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’autoritzant queda informat, accepta i autoritza el registre i tractament de les dades personals facilitades. 
Aquestes dades podran ser utilitzades per activitats relacionades amb el C.D.Riudoms.

                                                                      Signatura del Pare/Mare/tutor  

  Preus                                        Inscrits CD Riudoms                     No Inscrits CD Riudoms
2 Setmanes                                              200 euros                                         250 euros
3 Setmanes                                              250 euros                                         300 euros 

Setmana: del 25/06 al 29/06     Setmana: del 02/07 al 06/07         Setmana: del 09/07 al 14/07

                         Num. Compte:  ES56 2100 0217 2202 0070 9353

S’agrairà qualsevol col.laboració per part dels pares o tutors. Preguem confirmeu la vostra possible disponibilitat.

Aquesta inscripció ha d’anar acompanyada del corresponent ingrés bancari, i de la documentació assenyalada en 
la part inferior.

L’horari del campus serà de 9 hores a 14 hores.

El pare/mare/ i l’alumne, es comprometen a cumplir les normes internes de l’entitat detallades a la nostra web.

Cal entregar, si no ets membre del C.D.RIUDOMS:

FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O DEL DNI DEL JUGADOR
FOTOCÒPIA DE LA TARJETA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Per a mes informació al telefon 616 796 926, tambe a www.cdriudoms.cat o campuspitiriudoms@gmail.com 

mailto:campupitiriudoms@gmail.com
http://www.cdriudoms.cat/

