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FULL D’INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL PER MENORS DE 18 ANYS  
 
 
* S’ha d’omplir amb majúscules 
 
DADES DEL NEN/A 
Nom ________________________ Cognoms _____________________________________ 

DNI               
Nº targeta sanitària            
Data de naixement ____________   
 
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL 
Nom i cognoms _______________________________________________________________ 

DNI              
 
Adreça ______________________________________________________________________ 
 
Núm. _________ Pis _____ Porta ____ CP ____________  Població ______________________ 
 
Telèfon de contacte 1 ___________________ Telèfon de contacte 2______________________ 
(aquests números s'utilitzaran també en cas d'emergència) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dia/dies entrenament: dilluns  dimarts dimecres dijous 

 
Nota: documentació que cal adjuntar amb el full d’inscripció:  

1.  Fotocòpia del DNI (de les dues cares) 
 
* Si sou menors de 18 anys, haureu d'acompanyar l’autorització 
paterna/materna/tutor legal. (Se n’adjunta model)  
2. Fotocòpia targeta sanitària 

 
 
 

____________________, ______ de ____________________ de 20 __  
(població) 

 
(dia) 

 
(mes) 

 

Interessos esportius: trail   orientació    btt 
     
triatló 
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DOMILIACIÓ BANCÀRIA 
 
Com a conseqüència de l'entrada en vigor del "Real decreto ley 6/2013, de 22 de marzo de 
protección a los titulares" i del reglament ( UE ) nº 260/2012 del parlament europeu i del Consell 
de 14 de març de 2012, pel que s'estableixen requisits tècnics i empresarials per les 
transferències i els càrrecs domiciliats en euros SEPA ( Single Euro Payments Area ) ens veiem en 
l'obligació de demanar la vostra autorització per domiciliar els rebuts que s'originin a partir de la 
inscripció com a membre de l'Escola Esportiva CERRR Igualada - UECANOIA del vostre fill/a  
 
 
 
Titular del Compte :  
Banc : 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO 
     
 
 
Informació d’interès 
 
1- Les fitxes d’inscripcions s’hauran d’enviar al correu de l’Escola Esportiva CERRR - 
UECANOIA, escolaesportivacerrr@gmail.com o portar-les a la seu del Club Excursionista 
UECANOIA (C/ Sant Magí, 28, Igualada, en horari de 19:00 a 21:00 de dilluns a divendres) 
 
2- El preu de la matrícula és de 5€ pels socis del Club Excursionista UECANOIA i de 25€ pels no 
socis. El pagament de l’import de la matrícula i per confirmar la inscripció de l’alumna/e s’ha de 
fer via transferència bancària indicant en el concepte el DNI del pare, mare o tutor legal 
informat a la inscripció. En cas de que una família inscrigui a més d’un nen/a, no cal fer una 
transferència per a cadascun d’ells, amb una única serà suficient. El número de compte del Club 
Excursionista UECANOIA per la transferència de la matrícula és el següent:  

ES44 2100 0001 0102 0071 1698 
 
3- Les quotes seran de 18€/mes un dia a la setmana i 30€/mes dos dies a la setmana i es 
cobraran per rebut domiciliat trimestralment. Els rebuts seran emessos des de l’entitat Club 
Excursionista UECANOIA, amb CIF G59845057 i amb adreça C/ Sant Magí, 28, Igualada 
 
4- Les quotes bancàries es cobraran a 15 d’octubre de 2019, 15 de gener de 2020 i 15 d’abril 
de 2020. En cas de voler donar de baixa a l’alumna/e cal notificar-ho obligatòriament a 
escolaesportivacerrr@gmail.com 20 dies abans del cobrament de la propera quota  
5- L’inici del curs és el 30 de setembre i el dimarts 16 d'octubre es farà la reunió informativa. 
 
6- Els horaris dels entrenaments es seran dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 hores però 
amb possibilitat de realitzar una nova sessió els dimecres (mateix horari) en cas que s'ompli el 
grup. 
 
7- La fitxa d’inscripció es pot descarregar des de la web: 
https://www.uecanoia.cat/escola-esportiva 
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MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA/TUTOR LEGAL 
 
 
 
Jo, _____________________________________________ amb DNI ________________com a 
 
pare, mare o tutor legal, autoritzo el noi/noia (nom i cognoms) 
 
_____________________________________ amb DNI _________________ nascut/da a  
 
____________________________ en data (dia/mes/any) _____ /_____ / _____ i amb domicili a 
  
________________________________________________________ a participar de les activitats 
 
de l'Escola Esportiva CERRR - UECANOIA, durant el curs escolar 2019-2020 
 
Fa extensiva aquesta autorització a les activitats i sortides programades a l'exterior de 

l’estadi atlètic d’Igualada. 
 
També fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari 

adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada. Així com a usar 

vehicle privat pel desplaçament no urgent ni especialitzat en cas de necessitar atenció mèdica. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per 

la LLei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i 

a la pròpia imatge, que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies 

o gravacions durant la realització de les activitats organitzades per part de l’Escola Esportiva 

CERRR-UECANOIA, i que es puguin utilitzar i publicar a les seves pàgines web, publicacions, 

llibres, revistes, memòries d’activitats, filmacions i qualsevol altra mitjà audiovisual de 

comunicació pública i mitjans públics, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a 

conèixer les activitats d’aquesta entitat 

 

 
____________________, ______ de ____________________ de 20__ 

(població) 
 
(dia) 

 
(mes) 

 
 
 
 
 
____________________________ 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a 
 


