
                                    

 

                                                    
 

CURSOS ESTIU’22  Complex Esportiu CAN XARAU 
 
1. Dades del/ la menor       Nº............................ 
 

1r Cognom   
 
 

2n Cognom Nom 

Data naixement 
 

DNI Telèfon 

Carrer Núm., Esc., Pta. Població 
 
 

e-mail 
 

 

  

2. Dades del PARE, MARE O TUTOR 
 

1r Cognom 
 

2n Cognom Nom 

 DNI 
 

3. Es vol  inscriure al curs de: (CODI)......................................... 

□Nadons     □Petits..........   □Iniciació      □Iniciació Av.     □Nivell 1      □Nivell 2/3   

□Adult nivell...........       □Aquafitness       □Sessions act. dirigides.  Quantes?.............. 
 

4. HORARI I DIES: El curs te una duració de 4 setmanes des del 27/06 fins al 22/07 
 
HORARI  DIES  

  

5. Altres dades: 

És ABONAT/DA□       Té un grau de DISCAPACITAT igual o superior al 33% ICASS□ 
6. Drets d’imatge: 

El Complex Esportiu de Can Xarau utilitza diversos mitjans per informar i difondre les seves 
activitats (edició de publicitat impresa, espai web, anuncis a la premsa...). En aquests mitjans 
poden aparèixer imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, participants de les 
activitats. 
Atenent a la normativa vigent, l’Ajuntament requereix d’un consentiment exprés del pare, mare o 
tutor quan el participant és un menor d’edat. 
 
L’autoritza a que la imatge de l’infant participant en les activitats poliesportives d’estiu de Can 
Xarau pugui aparèixer en fotografies que puguin sortir en alguns del mitjans per informar i 
difondre les activitats del Complex Esportiu de Can Xarau. 

Sí□   No□ 

7. Aptitud Física: 
La persona que s’inscriu a l’activitat certifica que no te cap impediment en realitzar l’activitat a la 
qual s’inscriu i en el cas de tenir algun impediment es compromet a presentar un certificat mèdic 
que li permeti realitzar l’activitat. 
 
Observacions: 
 

 
La persona que es preinscriu al curs accepta la normativa vigent.        

 
D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta sol·licitud dóna el seu consentiment lliure per a què l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. 
L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol·licitud i utilitzar-les únicament per resoldre-la. Les dades es guardaran únicament durant aquest 
temps o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable. Aquest ús inclou, si és necessari, la seva transferència segura a una altra Administració, empresa o entitat, però sempre 
amb l’única finalitat de tramitar i/o resoldre aquesta sol·licitud concreta. 
Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de supressió, de limitació del tractament i de portabilitat. Per 
exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, o través de la Seu Electrònica 
allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament de les dades aportades, és possible adreçar-se al Delegat 
de Protecció de Dades municipal (al correu electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (podeu consultar 
com fer-ho a la web www.apdcat.cat). 

 

 



                                    

 

I N F O R M A C I Ó 
 

CURSETISTES ACTIVITATS  ESTIU 2022 
 

És molt important que llegiu atentament les normes relatives a la inscripció: 
 

1. El pagament es pot realitzar a qualsevol entitat bancària de Cerdanyola, presentant el 
corresponent full de pagament. Un cop pagat s’haurà de presentar el comprovant a les 
oficines de la instal·lació o informar de què s’ha pagat enviant un correu electrònic a 
canxarau@cerdanyola.cat .  

2. Un cop lliurat el full de pagament, es considerarà formalitzada la inscripció i, per tant, vigent 
l’obligació a fer el pagament, amb independència de l’assistència o no a l’activitat (sempre 
que no es tramiti una baixa). L’obligació de pagament es tramitarà per via de  
constrenyiment. 

3. Per anul·lar la inscripció, cal omplir el corresponent FULL DE BAIXA abans de l'inici 
del curs. En cas contrari, i malgrat el cursetista no participi finalment en les activitats, 
s’exigirà el pagament.  

4. El curs te una durada de 4 setmanes des del 27/06 fins al 22/07/22. 

 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a ___________________________________, a 
l’activitat de ____________________________________________________________, signo la present 
declaració de responsabilitat, prenc coneixement de les normes relatives a la inscripció de les activitats ESTIU 
2021 que s'imparteixen a les instal·lacions esportives de Can Xarau i consento explícitament el tractament de les 
dades que hi ha en aquesta declaració.  

Lloc i data Signatura  
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