FITXA D’INSCRIPCIÓ
DATA:

Núm. inscripció:

. NOM I COGNOMS: …................................................................................................................................
. DNI: …………………….......... DATA DE NAIXEMENT: ……………………....... H

D

. ADREÇA: ..………………………………………………………. MÒBIL: …………………..……..................
. A/E:.....................................................................................
. COL·LEGI: ………………………………………………………..............CURS: …………………............…....
. NÚM. SEGURITAT SOCIAL:.........................................................................................................................

. NOM I COGNOMS (pare, mare o tutor):.....................................................................................................
. DNI: …………………….......... DATA DE NAIXEMENT: ……………………....... H

D

. ADREÇA: ..……………………………………………………POBLACIÓ:…………………..……..................
. A/E:...............................................................................TELÈFON:………………….…...............

ACTIVITATS
LABJOVE

TÈCNIQUES ESTUDI

OCIJOVE

ZONA AMICS

TURIJOVE

NITJOVE

ZONA WIFI

Té algun tipus de discapacitat que requerisca atenció especial?
Especifiqueu-la:

SÍ

NO

Té algun tipus d’al·lèrgia?

SÍ

NO

Especifiqueu-la:

La firma del present document comporta el compliment de totes les normes d’ús del centre.

Firma usuari:

Firma (pare/mare/tutor):

 Vols rebre la nostra programació d’activitats i novetats?

CENTRE JUVENIL CERVANTES (ALCOI)

AUTORITZACIÓ FAMILIAR
Sr./Sra…....………………………………………………………………………………………,
amb
DNI
núm
.......………………,
com a pare/mare/tutor del/de la
menor…………...............................................………………………………………………
l’autoritze a assistir al Centre Juvenil Cervantes.
L’autoritza a eixir del centre?:

SÍ

NO

Aquesta autorització es fa extensiva a qualsevol situació medico-quirúrgica que s’haja
d’adoptar, en cas d’extrema urgència, i sempre amb la prescripció i vigilància
mèdiques pertinents.
Alcoi, ………… d …………………… de 2017
Firma (pare/mare/tutor)

Clàusula de Protecció de Dades
En compliment de la normativa legal vigent sobre protecció de dades de caràcter
personal i sobre el comerç electrònic, li comuniquem que les seues dades, incloses
aquelles a les quals Mediterráneo Servicios Marinos S.L. tinga accés com a
conseqüència de la seua inscripció en el Centre de Joventut Cervantes d’Alcoi, han
sigut incorporats als arxius de l’Ajuntament d’Alcoi i cedits temporalment a
Mediterráneo Servicios Marinos, S.L. com a empresa gestora de les inscripcions, per
al seu tractament automatitzat, i els pares / tutors hauran d’informar d’aquesta
circumstància, si és el cas, als titulars de les dades la informació dels quals hagen
facilitat. El tractament de les seues dades té com a finalitat la gestió e informació de la
seua preinscripció, el manteniment i execució de la relació contractual, la prevenció del
frau en la inscripció, així com l’enviament postal i/o electrònic, en els casos mencionats
o una volta extingida la relació contractual.

Firma usuari:

Firma (pare/mare/tutor):
Si és necessari

CENTRE JUVENIL CERVANTES (ALCOI)

