
 
Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau 

Temporada 2019/2020 

 
 

Data inscripció: 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

 Dades Esportista   

Nom i cognoms  

DNI  Sexe  Dona 

Data naixement   Home              

Centre Educatiu  Curs  

Adreça    

Municipi  CP  

 

 Dades pare/pare/tutor/a   

Nom i cognoms  

DNI  Parentiu  

Correu electrònic  Mòbil  
 

Nom i cognoms  

DNI  Parentiu  

Correu electrònic  Mòbil  

    

Per cada gimnasta inscrita, 1 dels pares o tutors legals seran socis de l’entitat, assenyalar amb una “X” 
la persona interessada. En cas de no seleccionar-ne cap o marcar les 2 caselles, automàticament es farà 

soci únicament al primer inscrit. 

 

 Dades bancàries   

Autoritzo a que es carreguin les quotes mensuals corresponents al següent compte: 
 

ES   -     -     -     -     -     

 

 Altres dades   

Has fet gimnàstica rítmica anteriorment? 

  No   

  Sí On?  

  Has competit?  No 

    Sí En quin nivell?  

 

  

 

 

fotografia 

Soci 

Soci 



 
Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau 

Temporada 2019/2020 

 Nivell d’entrenament   

Inscripció nivell 0: en cas de formalitzar la inscripció, seleccionar el grup que 

correspongui: 

 Grup 1: Dimarts, de 17 a 18:30, P5 ,1 r. i 2 n.(Parvulari Nostra Senyora del Mar) 

 Grup 2: Dijous,   de 17 a 18:30, P3 i P4 (Parvulari Nostra Senyora del Mar)     

 

Inscripció nivell 1:en cas de formalitzar la inscripció per al nivell 1, seleccionar 

el grup de preferència: 

  Grup 1: dilluns i dimecres, de 17 a 18:30,al CEM Estruch 

  Grup 2: dimarts i dijous,   de 17:30 a 19,al CEM Estruch 

  Grup 3: dimarts i dijous, de 17:30 a 19,  al CEM J. Méndez 

  Grup 4:dilluns i divendres,de 17:30 a 19, al CEM J. Méndez 

  Només 1 dia: grup ________ dia____________________ 

Inscripció resta de nivells:la distribució d’esportistes per la resta de nivells es 

farà per criteri tècnic un cop tramitada la sol·licitud d’inscripció. Aquesta es validarà 

personalment amb cada una de les famílies. 

 

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses 
al fitxer "Gestió AE Rítmica Prat Cor Blau" amb la finalitat exclusiva de gestionar el programa de Rítmica 
Prat. Aquestes dades seran tractades i gestionades també per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i pel 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, com a encarregats de la gestió dels Jocs Escolars, amb caràcter 
estrictament esportiu. 

Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se a 
l’entitat de Gimnàstica Rítmica AE Rítmica Prat Cor Blau, responsable d’aquest fitxer. 

A partir de la signatura del present formulari, vostè autoritza expressament els punts anteriorment 
descrits per a la finalitat especificada. 

El titular de les dades o tutor legal en el cas de menors, autoritza a emprar, publicar, exposar, produir, 
duplicar, distribuir reproduccions fotogràfiques, gravacions de vídeo o àudio, que es realitzin durant el 
desenvolupament de les activitats del programa Rítmica Prat amb la finalitat de promoció en 
publicacions, revistes, dominis de web, xarxes socials pertanyents a l’entitat i Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, premsa, edicions i qualsevol altre mitjà per un termini determinat de temps. Aquestes 
fotografies, dades i/o gravacions poden ser utilitzades de manera individual o de manera conjunta amb 
altres fotografies i/o gravacions. No autoritzo a publicar la imatge en qualsevol dels mitjans esmentats. 

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, autoritzo a l’entitat, en relació a aquesta inscripció, perquè m’enviï comunicacions per mitjans 
electrònics. No autoritzo fer comunicacions per mitjans electrònics. 

Faig extensiva aquesta autorització a les activitats i sortides programades dins del programa Rítmica 
Prat i a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència sota la 
direcció facultativa pertinent. 

Signatura pare/mare/tutor/a legal per a la inscripció de menors de 18 anys: 

Nom i cognoms  DNI  

Signat:    

 

El Prat de Llobregat, _____ d____________ de 2019 


