INFORMACIÓ GENERAL
L’Estiu bàsquet és una proposta esportiva i formativa,
on es desenvolupen diferents aspectes relacionats amb
la pràctica fisicoesportiva i l’esport, centrats en el
bàsquet. Els valors, tècnica, tàctica, reglament ens
acompanyaran duran tots els dies entre d’altres
aspectes a treballar.
Els nens i nenes participants es distribueixen en
grups segons l’edat, per adaptar cada exercici i
entrenament, tenint en compte el nivell físic i de
dificultat.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Del 7 de Maig al 15 de Juny.
Per formalitzar les inscripcions cal portar la fitxa
d’inscripció, una fotocòpia de la Targeta Sanitària
del Servei Català de Salut, i còpia de l’ingrés a
l’Ajuntament de Mediona. També hi ha l’opció de
fer-ho via internet a www.Mediona.cat.

Ajuntament de Mediona
Dr. Trueta, 10
08773 Mediona (Alt Penedès)
Tel. 93 898 50 02
FAX 93 898 52 99
NIF. P-0812100 F
mediona@diba.cat
www.mediona.cat

DATES I HORARIS
Del 2 al 27 de juliol amb horari de 11:00h a 14:00h

EDATS I LLOC
Tots els grups estan situats al poliesportiu Municipal
Antoni Ramallets, fent combinacions amb estones a
la piscina.
Els nens i nenes participants han de ser nascuts a
partir de l’any 2010 fins l’any 2001.

Prebenjamins: any 2010.
Benjamins: anys 2009 i 2008
Alevins: anys 2007 i 2006
Infantils: anys 2005 i 2004
Cadets: anys 2003,2002 i 2001

Passatge de l’Esport núm.1
(Pavello de la Gamba)
De Dilluns a Dijous
de 9:30h a 13:30h i de 16:00h a19:30h
Divendres de 9:30h a 13:30h
Telèfon: 93 817 37 36
www.jespe.org
jespe@jespe.org
facebook.com/consellesportiu.altpenedes

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que consten en aquesta sol·licitud s’inclouran en el fitxer de
titularitat municipal deno- minat “Servei Municipal d’activitats lúdiques”. Les
vostres dades s’utilitzaran com a registre i control d’usuaris d’aquest servei i
es podran cedir al Consell Esportiu de l’Alt Penedès i a la companyia
asseguradora. Teniu dret d’accedir, rectificar, can- cel·lar les vostres dades i a
oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació
vigent, davant l’ajuntament de Mediona, C/ Dr. Trueta, nº10 CP: 08773
Mediona

PREU

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Dades del pare / mare / tutor

Estiu bàsquet sencer

Nom i cognoms:
DNI:

102 €

Una setmana:

Telèfon:
Email:

1a set.

30€

Autoritzo a participar a l’Estiu Bàsquet de Mediona
2017 al meu fill / filla /tutelat:

2a set.

30€

Nom i cognoms:

3a set.

30€

DNI:

4a set.

30€

Data de naixement:

_----------------------------------------------

Adreça:
Codi Postal / Població:
/
Telèfons de contacte:
Talla: 4

6

8

10

12

14

S

L

X

Autorització mèdica: autoritzo al meu fill/filla/tutelat a assistir al
Estiu Bàsquet de Mediona 2018 i participar en totes les activitats
programades en les condicions establertes, i faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència,
sota la direcció facultativa pertinent.
Autorització drets d’imatge: donat que el dret a la pròpia imatge
esta reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
llei 5/1982, jo com a pare/mare/ tutor autoritzo que la imatge del
meu fill/filla/tutelat pugui aparèixer en fotografies de l’Estiu Bàsquet

Cal fer l’ingrés al número de compte corrent de

Banc Sabadell ES74 0081 1651 1900 01012009
especificant el nom del nen/a i nom d’Estiu Bàsquet
Mediona 2018.
Escriviu dades que considereu importants i que han
de conèixer els monitors:
Medicació: SI

NO

Especificar:
Al·lèrgies: SI

NO

Especificar:
Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Sap nedar: SI

Data:

Altres:

NO

