
 

  

 
 
            CAMPUS GAUDÍ  

         Sol·licitud d´inscripció al Campus Gaudí del 27 de Juny al 23 de Juliol 
 
 

Nom i cognoms: NIF: 
Adreça: Localitat: 
Data Naixement: Núm. Targeta Sanitaria: 
Nom i cognoms pare/mare: 
Telèfon. Mòbil pare/mare: Correu: 
Talla roba jugador/a: 
Talla 4 Talla 8 Talla  12 Talla  S Talla M Talla L 

 
En/Na: ..............................................................................................…….…………amb NIF: ..................................... , 
com a responsable (pare/mare/tutor), autoritzo al jugador/a a assistir a les activitats del Campus Gaudí 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 jugador/a sigui atès en el centre hospitalari més adient. 
  
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer 
denominat Registre d’entrada i sortida responsabilitat del CD Riudoms, i seu social al C/Salvador Espriu s/n, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament 
és la de 
gestionar la seva petició i el registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin del CD Riudoms. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones 
i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, 
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Salvador Espriu s/n, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a 
riudomscd@gmail.com 
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de 
Protecció de Dades a riudomscd@gmail.com 

 
 
 

Signatura del Pare/Mare/Tutor 
 

Setmanes Preus 
1 setmana 150 € 
2 setmanes 225 € 
3 setmanes 275 € 
4 setmanes 300 € 

 
1.Setmana del 27/06 fins al 1/07 
        
2.Setmana del 04/07 fins al 08/07 
       
3.Setmana del 11/07 fins al 15/07  
 
4.Setmana del 18/07 fins al 22/07  
 

Núm. Compte: ES38 2100 0166 0802 0028 2718 
 

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 el jugador/a, es comprometen a complir les normes internes de l’entitat detallades a la nostra web.  

Cal entregar en el moment de fer la inscripció: 

FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O DEL DNI DEL JUGADOR/A  

FOTOCÒPIA DE LA TARJETA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Per a mes informació al telèfon 666472041, 648724561, 650671509 o també a www.cdriudoms.cat o riudomscd@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 


