
Nom i Cognoms:    Sexe:   Masculí Femení Edat:

DADES JUGADOR/A

Data de naixement: CATSALUT:     Nacionalitat:

Adreça  (carrer, núm, pis, porta): Localitat:

Alçada: Pes: Jugues en algun equip? SI Quin?

 A quina categoria jugues?  A quin nivell?

Descriu els teus punts forts com a jugador/a:

Descriu els teus punts dèbils com a jugador/a:

Has tingut alguna lesió important?

En virtut d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l'11 de juliol, de la Societat de la Informació 

i de Comerç Electrònic, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA CIUDAD (CEEB), notificat a 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per mitjans electrònics o postals de les novetats comercials i/o noves promocions de la 

companyia. Així mateix, l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a AV.LITORAL, 86-96 - 08005 BARCELONA. 

 

NO Quina ? Tens alguna al·lèrgia ? NO Quina ?

Segueixes algun tipus de dieta especial ? Prens alguna medicació? NO Quina ?

DADES FAMILIARS (pare/mare/ tutor/a legal)

Nom i Cognoms: DNI

 Telèfon de contacte:  2on Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

Informació i tramitació: CEM La Mar Bella.  93 219 32 16. promo@elconsell.cat. Places limitades.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Organitza: Col·labora:
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