
Del 23 al 28 de Juliol

Amb la col.laboració de:

Nom i Cognoms nen/a: .............................................................

D.N.I.........................................................................................

Any de naixement: ...................................................................

Adreça: ....................................................................................

Població: ..................................................................................

Club en el que juga: .................................................................

Posició en la que juga: ..............................................................Posició en la que juga: ..............................................................

Al.lèrgies o malalties cròniques: .................................................

Comentaris: ............................................................................... 

Nom i Cognoms del pare/mare: .................................................

D.N.I........................................Mòbil.........................................

Adreça: ....................................................................................

Població: ..................................................................................

Autoritzo al meu fill/a........................................................... a participar en el
1r Campus Formatiu de Tecnificació Inter Club d́Escaldes. Manifesto que la 
seva salud es normal i l 'hi permet realizar esforços físics propis de les activitats 
del campus Es obligatori adjuntar a la butlleta d 'inscripció una fotocópia de
 Íassegurança extraescolar del nen/a. En el cas de fer l'inscripció via Web 
el nen/a haurà de presentar la fotocópia de Íassegurança extraescolar al seu
monitor el primer dia de campus.monitor el primer dia de campus. Tots els inscrits rebràn equipacions esportives
a la finaltzaaó del Campus. Shaurà dalternar les equipacions cada dia

De conformitat amb el que preveu la llei Orgánica 15/1999. de 13 de Desembre. 
de Protecció de Dades de Carécter Personal, autoritza que les dades personals 
facilitades en aquesta butlleta i lliurades a Tecnicgol incorporades al fitxer d'ins-
cripcions del que n'és responsable Tecnicgol pot exercitar els seus drets d́accés, 
rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-se per escrit al nostre domicili social.

Les anul.lacions de les inscripcions ja realitzades 'han de comunicar per telèfonLes anul.lacions de les inscripcions ja realitzades 'han de comunicar per telèfon
al 390326 Jordi Pujol o al següent correu electrónic: jordi-interescaldes@hotmail.com 
abans del tancament dinscripcions el dia 29 de Juny. Per a més informació visitar la
 web: www interescaldes com i per qualsevol dubte enviar un correu

Signatura i D N l. del/a progenitor/a menor:

Cap nen/a no es considerarà inscrit fins que es faci efectiu el pagament i ĺentrega
de la butlleta. Ambdues coses.
Els organitzadors del Campus es reserven el dret de suspendre la celebració delEls organitzadors del Campus es reserven el dret de suspendre la celebració del
mateix si no śassoleix el mínim d́inscripcions necessàries en data 29 de Juny. En
aquest cas es retornaran els diners a cada un dels inscrits fins a les hores.

Del 23 al 28 de Juliol 2018,
Instal. lacions del Camp de Futbol  “Prada de Moles d́Encamp”
Horari de 9 -19h 
Edats compreses entre els 5 i 13 anys 
10% de descompte per als germans. Regalem l'equipació a 
cada jugador

Marcar amb una X quina parada d'autobús es farà la recollida 
del nen/ a o si anirà directament al Camp de Fulbol Prada de Moles.

Parada 613 Pral Gran Plai;:a Lauredia St.Julia de Loria 
Parada 5011 Consell d'Europa Andorra la Vella 
Camp de futbol Prada de Moles Encamp 


