
 
 
 
FULL INSCRIPCIÓ / CAMPUS DE CICLISME EDAT 4 – 14 ANYS (2006/2016) 

 
  DADES ALUMNE/A: 
 
  Nom i Cognoms de L’ALUMNE/A_____________________________________________ 
 
  D.N.I. o (CAT SALUD)______________________ Data de naixement:________________ 
 
  Adreça:__________________________________________________________________ 
 
  Població:____________________________________ Codi postal:__________________ 
 
  Telèfon pare:_________________________ Telèfon mare:_________________________ 
 
  Mail:_____________________________________________________________________ 
 
  Observacions mèdiques (Al·lèrgies....)________________________________________ 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, les seves dades personals són tractades per Club Ciclista La Garriga legitimats per la relació contractual, amb la finalitat de 
comunicar-nos amb els nostres clients i sense comunicar-los a tercers. Pot exercir els drets que l’assisteixen (Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oblit, Limitació, Portabilitat) presentat una còpia d’un 
document identificat mitjançant escrit dirigit a cclagarriga@gmail.com o bé a C/Can Terrers 11, 08530 La Garriga (Barcelona). Si desitja rebre més informació sobre el tractament de les seves dades 
personals o no desitja rebre més informacions pot dirigir la seva petició a l’adreça anterior. 

 
  CAMPUS ESTIU 2021 
 
  QUAN VOLDRIA VENIR? (Seleccioneu la vostra tria fent una creu) 
 
  NO SOC SOCI CC LA GARRIGA                          ALUMNES ESCOLA CC LA GARRIGA  
 
  60 € SETMANA 1 (28/6) ______                             50 € SETMANA 1 (28/6) ______ 
 
  60 € SETMANA 2 (05/7) ______                             50 € SETMANA 2 (05/7) ______ 
 
  60 € SETMANA 3 (12/7) ______                             50 € SETMANA 3 (12/7) ______ 
 
  60 € SETMANA 4 (19/7) ______                             50 € SETMANA 4 (19/7) ______ 
 
  60 € SETMANA 5 (26/7) ______           50 € SETMANA 5 (26/7) ______ 
 
  Recordem que hi ha servei d’acollida de 8.30 a 9.00 h. de 13.00 a 13.30 h. 
 
La inscripció al Campus de Ciclisme de La Garriga, amb la direcció tècnica Jufré Cycling es 
formalitzarà emplenant les dades i enviant la documentació següent: 
Full inscripció + Full autorització Campus de ciclisme, drets imatge i protecció de dades + Full 
autorització Protocol COVID-19 + Fotocopia DNI i CatSalut, al correu del club: 
cclagarriga@gmail.com Cal realitzar el pagament al compte del Club Ciclista La Garriga. 
BBVA ES18 0182 8680 3002 0037 0879 
Finalitzats aquests passos la inscripció quedarà realitzada, recordem que son grups petits amb 
places limitades, el rigorós ordre d’inscripció completarà la formalització. 
 
 Signatura de Conformitat:                    La Garriga ______de ______________de 2021 
 


