PROGRAMA CEIM (Centre d’Esports Infantil Municipal)
Codi participant:

2019-2020
ADJUNTAR FOTOGRAFIA
Dades Personals

DNI pare o mare:*

Tarja Sanitària del participant:*

(Exemple. VAOL 0 000000 000)

Nom i Cognoms:*
Adreça:*

Barri/Urbanització:*

Codi Postal:

Població:*

Data de naixement:*

Telèfons:*

e.mail: (Només per a qui vulgui rebre informació de l’Àrea d’Esports o fer tràmits per internet).

Dades Bancàries
Titular del compte*:

IBAN:(2 dígits)*

DNI del titular:

Entitat:(4dígits)*

Oficina:(4dígits)*

DC:(2 dígits)*

Compte: (10 dígits)*

ES
Altres dades
Escola de procedència:*
Persones que recolliran al participant:(noms i cognoms)*
1.

2.

3.

4.

Nom del familiar a qui li pertany bonificació en CEAM (Adults) per inscriure el fill/a al CEIM:

Declaro que per les condicions físiques del meu fill/a, coneixent les activitats que es realitzen i sota la meva
responsabilitat, pot participar de les activitats esportives programades per l’Àrea d’Esports dins del grup
d’activitat al qual l’inscric. Així mateix he rebut, he llegit i accepto les condicions de participació i inscripció.

*Dades obligatòries.

Nom i signatura del pare o mare:*

ABANS DE SIGNAR LLEGEIX ATENTAMENT LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I CLÀUSULA DE
CONFIDENCIALITAT i D’IMATGE QUE ESTAN AL DORS D’AQUEST IMPRÈS.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
El programa CEIM és una activitat organitzada i subvencionada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall.
Les activitats proposades per l’Àrea d’Esports als ciutadans de Lliçà de Vall tenen caràcter municipal i obert a
la ciutadania en edats compreses entre els 4 i 7 anys.
Al mes de gener de cada any hi haurà una revisió de quotes aplicant les Ordenances Fiscals vigents.
L’organització es reserva el dret de no iniciar, modificar o anul·lar una activitat si el nombre de participants no
cobreix el mínim previst, si el seu funcionament es considera que no compleix amb els objectius establerts o si
les instal·lacions previstes no s’adeqüen a les activitats que es realitzen.
Per participar-hi caldrà estar al corrent de pagament. No es podrà començar cap activitat fins que s’hagi
entregat tota la documentació i s’hagi tramitat la inscripció degudament complimentada (totes les dades que es
demanen i fotografia).
L’Àrea d’Esports podrà tramitar la baixa d’un participant en el cas que el comportament no estigui dins dels
paràmetres socialment establerts o falti al respecte al monitoratge i/o resta de participants.
Les baixes de les activitats s’han de tramitar per escrit durant el mes anterior al de la baixa. Fora d’aquests
període, l’Ajuntament de Lliçà de Vall tindrà el dret de reclamar el pagament íntegre del rebut mensual
corresponent. La tramitació de la baixa només es podrà fer per instància normalitzada o mail
esports@llissadevall.cat i tindrà validesa amb la data d’entrada al registre general o data de l’email. Donar-se
de baixa de l’activitat en cap cas comporta el retorn de la matrícula.
Un cop tramitats i els rebuts, no es retornaran els diners. Els rebuts retornats pel banc seran reclamats pels
òrgans corresponents amb els recàrrecs que corresponguin (comissions, interessos, etc).
Hi ha a disposició per a tots els participants una fulla de reclamacions o suggeriments al Poliesportiu Municipal
o a la pàgina web http://esports.llissadevall.cat . Qualsevol queixa o disconformitat amb les activitats s’ha de fer
per escrit fent entrega a través del Registre General situat a la recepció de l’Ajuntament de Lliçà de Vall o via email. esports@llissadevall.cat
Es pot contactar amb l’Àrea d’Esports al telèfon: 93.8439000 extensió: 0331 i/o 0329 o presencialment a
l’Ajuntament, Plaça de la Vila s/n 08185 Lliçà de Vall, o per email: esports@llissadevall.cat
CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT GENERAL DE RECOLLIDA DE DADES I D’IMATGE:
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer de l’Àrea d’Esports, del que és responsable l’Ajuntament de Lliçà de Vall
i seran objecte de tractament per a la gestió administrativa de la inscripció a l’activitat sol·licitada, en l’àmbit de les competències
municipals, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 7/198 reguladora de les bases del règim local.
A més, les dades Nom, Cognoms, Adreça Electrònica seran incorporades al fitxer Informació Municipal i seran utilitzades per a
l’enviament d’ informació d’interès ciutadà, en l’àmbit de les competències municipals.
En cas de voler manifestar la vostra negativa al tractament de les dades incorporades al fitxer Informació Municipal per a l’enviament
d’informació marqueu la casella
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les
fotografies captades en Actes Públics de caràcter cultural, lúdic, esportiu o popular, impulsats per l’Ajuntament o per empreses o
entitats de la ciutat, seran incorporades al Fitxer “Imatges d’Actes Públics Ciutadans/Informació d’Actes Públics Ciutadans”, declarat al
RPDC de l’ACPD / RGPD de l’AEPD, amb la finalitat d’informar, difondre-les o reproduir-les en publicacions de l’Ajuntament tant en
paper com electròniques i en el web municipal, per a la qual cosa comptem amb la vostra autorització, si no ens manifesteu la vostra
disconformitat en el termini de 15 dies.
Les vostres dades de caràcter personal no seran tractades per a cap altre finalitat ni cedides a cap altre persona física o jurídica
pública o privada.
L’Ajuntament de Lliçà de Vall, Responsable del Tractament, manté les Mesures de Seguretat requerides pel Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. (RD 994/1999)
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la següent direcció postal: Plaça de la Vila, s/n 08185 Lliçà de Vall - Barcelona.

