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MATRÍCULA   
ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE 

CURS 2020-2021 
 
 

COGNOMS  NOM  

DOMICILI  LOCALITAT  

DATA NAIX.  DNI  TELÈFON  

E-MAIL  
*dades de l´alumne i contacte amb la familia a efectes de notificació 

 
 
CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA PARTICIPACIÓ DELS MENORS D'EDAT EN EL CURS DE LES 
ESCOLES ESPORTIVES DE PATINATGE DEL CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC DE VINALESA, PATROCINAT 
PEL PASIV DE L'AJUNTAMENT DE VINALESA. 
 

Jo, ...................................................................................., en la meua condició de 
..................................... (pare, mare o tutor legal) de l´alumne ........................................................... 
major d'edat, amb domicili en............................................................................i amb Document Nacional 
d'Identitat o Passaport................................., telèfon....................................,  

 
 
 Per mitjà del present escrit, MANIFESTE: 
 
1.- Que s'autoritza expressament al/l'alumne/a a fi de participar en les activitats, en el Curs 

2015/16, de les Escoles Esportives de patinatge organitzades pel Club de Patinatge Artístic de Vinalesa, 
curs que es desenvoluparà segons calendari escolar i federatiu de competició. 

 
2.- Que autoritze als metges i altre personal sanitari que, si és necessari, puga requerir 

l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR per a prestar la deguda assistència al/l'alumne/a, davant qualsevol 
accident, malaltia o lesió en el centre de l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR i en qualsevol altres 
dependències o espais emprats per a la formació, consentint l'administració de qualsevol tractament 
que els responsables sanitaris consideren necessari. 
 

3.- Que per part de l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR s'ha informat suficientment a les 
persones compareixents sobre les característiques de les Escoles Esportives, especialment sobre el 
desenvolupament de les activitats formatives, el professorat, l’equipació necessària para determinades 
activitats, els horaris, normes de conducta, etcètera. 

 
4.- Que s'autoritza a l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR per a què, si la falta de disciplina del/a 

alumne/a ho requereix, per part dels formadors s'adopten les mesures oportunes incloent, si escau, 
l'expulsió de les activitats, corrent per compte del/a alumne/ i dels seus representants legals les 
despeses que, si escau, es derive d'açò. 

 
5.- Que el/l'alumne/a no pateix cap malaltia o lesió que li impedisca desenvolupar el curs amb 

normalitat i que els compareixents s'obliguen a informar de forma fefaent al responsable o tutor del 
curs de qualsevol canvi en aquesta situació des de la signatura del present document. 

 
6.- Que el/l'alumne/a no és al·lèrgic/a a medicament algun (indique's en l'apartat 

d'OBSERVACIONS si existeix alguna al·lèrgia o contraindicació). 
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7.- Que les persones compareixents assumeixen voluntàriament els riscos propis de l'activitat 

formativa i, en conseqüència, eximeixen a l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR i al seu personal de 
qualsevol lesió o dany que puga patir per la pròpia activitat formativa. Tal exempció no comprèn les 
lesions o danys que siguen conseqüència de culpa o negligència d'ORGANITZADOR I PATROCINADOR o 
del seu personal laboral. 

 
8.- Que autoritzen a l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR a l'enregistrament total o parcial de la 

participació del/a alumne/a en les activitats formatives de l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR per mitjà 
de fotografies, videos i qualsevol altre mitjà anàleg, així com a fer ús, per a la difusió de les seues 
activitats, de tals enregistraments a través de qualsevol mitjà, especialment a través de la pàgina web de 
l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR, de calendaris, posters, memòries, informes, llibres, revistes, 
materials divulgatius i altres publicacions, així com perquè, si escau, siguen comunicats a la seua 
empresa o institució de procedència. 

 
9.- Que autoritzen a l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR per a què el/l'alumne/a porte 

l’equipació i material amb la corresponent publicitat. 
 
10.- Que han sigut informats que, en compliment amb l'establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que facilite el/l'alumne/a i/o els seus representants 
legals seran incorporats a fitxers titularitat de l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR amb la finalitat de 
realitzar la gestió dels seus alumnes, formadors, cursos, assistència, enquestes o certificats, així mateix, 
de realitzar les funcions administratives pròpies de la seua activitat, consentint expressament açò. 

 
11.- Que han sigut informats que el tractament de les seues dades personals es realitzarà 

conformement a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i que els 
fitxers amb les dades dels alumnes i pares/mares/tutors, han sigut inscrits en el Registre. 

 
12.- Que, en el cas d'alumnes/as procedents de clubs, federacions, empreses i institucions, les 

dades relatives a la seua assistència, aptitud i obtenció o no de certificats poden ser comunicats a les 
seues respectives entitats. Els certificats personalitzats s'enviaran a les entitats de procedència. 

 
13.- Que les enquestes de satisfacció, avaluació o un altre tipus que es faciliten als/les alumnes 

poden ser emplenades de forma anònima. En cas que el/l'alumne/a s’identifique, les seues dades poden 
ser utilitzades per a contactar amb ell/ella en relació amb el contingut de l'enquesta i els cursos 
impartits. 

 
14.- Que el/l'alumne/a, o els seus representants legals, poden exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Club de Patinatge Artístic de Vinalesa. 
 
15.- Que el/la interessat/a i els seus representants legals autoritzen expressament a 

l'ORGANITZADOR I PATROCINADOR per a què se'ls mantinga informats/des per correu postal i/o per 
mitjans electrònics de les activitats que desenvolupe. 

 
16.- Que han sigut informats que la signatura d'aquest document comporta necessàriament el 

consentiment exprés de tot l'anterior, excepte el que quede exceptuat en l'apartat d'observacions. 
                                                                    

Alumne/a                                    Pare/Mare/Tutor(a) 
  
 
 

Observacions: 
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INFORMACIÓ ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE 
CURS 2020-2021 

 
 

 
 
 
CONSIDERACIONS 

 Emplenar el full de matricula i entregar-lo al delegat o entrenador de l’equip. 

 Afegir una foto tamany carnet del xiquet o xiqueta (sols si es nou). 

 Pagar els 60 € corresponents a la matrícula durant Juliol i Agost. El pagament 
es farà en el conte del club ES98 2038 6176 1 3 6000077815 de Bankia. 

 La quota única o primera es farà al mes de setembre. 

 La segona quota es farà al mes de febrer. 

 Els alumnes que es matriculen en dues escoles o modalitats, pagaran en la 
segona modalitat, el 50% del preu base (170€). El descompte s’aplicarà en la 
en el preu total. 

 En el cas de germans, el segon germà i successius, pagaran el 50% del preu 
base (170€). Però si s’inscriuen en més d’una escola o modalitat hauran 
d’ajustar-se a la normativa anterior. 

 Les edats que figuren en l’oferta s’hauran de respectar. En qualsevol cas, 
s’estudiaran els casos particulars per evitar que cap xiquet/a es quede sense 
pràctica esportiva. 

 Els Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament de Vinalesa tenen prevista la 
seua col·laboració facilitant l’accés a les activitats a aquelles famílies que els 
seus recursos no li ho permeten. 

 
 

CATEGORIA ANY DE NAIX. HORARIS PREUS 

INICIACIÓ 2015-2013 DL-DV 17:30-18:30 
MATRICULA 60€ 
QUOTA DE 110€ 

PERFECCIONAMENT 
1 

2012-2011 DL-DV 17:30-18:30 
MATRICULA 60€ 
QUOTA DE 110€ 

PERFECCIONAMENT 
2 2010-2009 

DX 17:30-18:30 
DV 18:30-19:30 

MATRICULA 60€ 
QUOTA DE 110€ 

COMPETICIÓ 1 2008 
DX 18:30-19:30 
DV 19:30-20:30 

MATRICULA 60€ 
QUOTA DE 110€ 

COMPETICIÓ 2 2006 
DL 18:30-20:00 
DX 19:30-21:00 

MATRICULA 60€ 
QUOTA DE 110€ 


