
                                                                                

             

Full d’inscripció Casal d’estiu 2018 
 
Nom i cognoms_______________________________________________________________________________ 
 
Adreça__________________________________________________Població_____________________________ 
 
Telèfon de contacta __________________________________________________________________________ 
 
DNI (adjuntar fotocòpia) ________________________ Data de naixament____________________________ 
 
Targeta sanitària (adjuntar fotocòpia) _________________________________________________________ 
 
E.MAIL________________________________________________________________________________________ 
 
Quota: (subratllar) 
    
1a setmana                   2a setmana              3a setmana          4a setmana          5a setmana   
(25 al 29 de juny)                   (2 al 6 de juliol)                 (9 al 13 de juliol)         (16 al 20 de juliol)       (23 al 27 de juliol) 

 
Servei d’acollida de 8.00 a 9.00          Servei de menjador de 13.00 a 14.00 
 
Descomptes:     Germans Família nombrosa 
 
Pagament en efectiu :    
    
Autoritzo a Squash Cardedeu (Jalfo, sl.l), a lliurar-me  la quota mensual corresponent  al número de compte 
bancària: (20 dígits), adjuntar fotocòpia. 
  
                               Iban                                Entitat                            Oficina             Dígit control                  Compte corrent 

 
 
 
Titular del compte__________________________________________________________________________________________________ 

 
Consentiment menor d’edat: Autoritzo al meu fill /a, al qual està fent aquesta inscripció a realitzar totes les 
activitats que s’ofereixen en el casal d’estiu de: Squash Cardedeu (Jalfo sl), entre les quals hi ha: natació, 
treballs manuals, anglès, jocs esportius, dansa. També autoritzo a Squash Cardedeu perquè el meu fill/a 
pugui sortir de la instal.lació a fer les activitats a l’aire lliure, a més de tots els tallers que ofereixen en el 
programa. També dono el meu consentiment perquè Jalfo sl pugui fer ús de la seva  imatge en fins 
publicitaris, tals com televisió, web, xarxes socials  i d’altres usos publicitaris. Adjuntar fotocòpia DNI del que 
signa l’autorització  
 
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE: al.lèrgies varies com: menjar, abelles, mosquits, etc. De carácter físic, 
psíquic, medicació, etc.: _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data i firma, 
 
 
AVÍS: L’informem que d’acord amb la llei orgànica 15/1999, les dades personals que puguin constar en aquest full d’inscripció seran 
incorporades en un fitxer propietat de JALFO, S.L., amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula i d’enviar-li informació sobre 
les nostres activitats i serveis. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit a l’ adreça 
següent: av. Rei En Jaume 118, 08440 Cardedeu, o pot enviar un missatge per correu electrònic a: squash.cardedeu@gmail.com  
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