
Nom i cognoms

Data de naixement:                              

dades del nen/nena

FORMULARI INSCRIPCIÓ
STAGE MULTIESPORT ESTIU

GOLF DE PALS

MÉS INFORMACIÓ
+34 972 66 77 39

info@golfdepals.com
www.golfdepals.com

Nom de la mare o pare:

DNI: 

Telèfon:                       

Correu electrònic: 

dadeS DE la famÍlia

Altres contactes
d'emergència (nom,
relació i telèfon)

dates d'asistÈncia

altres COMENTARIS:

Setmana 4 de juliol

Setmana 11 de juliol

Setmana 18 de juliol 

Setmana 25 de juliol

Setmana 1 de agost

Setmana 8 de agost

Setmana 15 de agost

Setmana 22 de agost                          

9H A 13H    17H A 20H

El stage començarà a les 9h en punt, per això recomanem arribar 10 minuts abans de les 9h.
Els nens que arribin després de les 9h, els pares els hauran de portar a l'activitat corresponent.
.

informació important

Roba i sabatilles esportives
Esmorzar/berenar i aigua

Queda totalment prohibit utilitzar mòbils o consoles durant les classes.

QUE PORTAR?

A la recepció del Golf de Pals
Per correu electrònic a info@golfdepals.com

Les inscripcions es poden formalitzar:

No es considerarà formalitzada una inscripció fins que no s'hagi realitzat el pagament.

inscripcions

Per transferència bancària al número de compte:

Pagament Online

       ES13 0081 0197 64 0001276632

En tots dos casos s'ha d'indicar el nom i cognom del nen i concepte "stage multiesport"

PAGAMENT

https://pycmt.me/b2e5k


INFORMACIÓ ADDICIONAL 
STAGE MULTIDEPORTE 

GOLF DE PALS

MÉS INFORMACIÓ
+34 972 66 77 39

info@golfdepals.com
www.golfdepals.com

Que les següents persones puguin recollir el meu fill/a un cop finalitzades les activitats:

Nom i cognom:
Relació amb el nen:
Telèfon:

Jo                                                     amb DNI número                                                    como a mare / pare / tutor del
nen/a em faig responsable de la veracitat de les dades i autorizacions donades i perquè consti firmo el
document en

autoritzacions

Autoritzo a participar en les activitats organitzades per l'Escola de Golf i Pàdel del Golf de Pals.

A incorporar la informació a una base de dades per tal de gestionar l'Escola.

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Golf de Pals SA.
Finalitat: organització dels cursos de golf organitzats pel Golf de Pals SA.
Legitimació: les dades es tractaran en el marc i en execució de la relació de prestació de serveis.
Destinataris: Les dades no es comuniquen a altres persones. En cas de necessitar contractar una
assegurança les dades es comunicaran a la companyia asseguradora.
Drets de les persones interessades: En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-
les, sol·licitar la limitació del tractament o oposar-s'hi.
Trobareu més informació sobre el tractament de dades a la nostra Política de Protecció de Dades.

Escrigui a la casella SI o NO autoritza

Drets d'imatge: Atès que el dret de la pròpia imatge està regular per la Llei 5/1982 de 5 de maig i en relació a
que les imatges que es puguin prendre del meu fill/a en l'exercici de l'activitat de golf, pàdel i altres siguin
utilitzades en la promoció de lactivitat per qualsevol canal.

A anar-se'n sol: autoritzo el meu fill/a a anar-se'n sol del Golf de Pals una vegada finalitzades les activitats
esportives, sota la meva responsabilitat.

Firma:

                               , el                                 de                                   de 2022     

En cas de força major degudament justificada per part del participant, es tornarà el 100% de l'import.

En cas que no s'arribin a un mínim de 4 nens per hora, Golf de Pals tindrà dret a anul·lar l'activitat i es
procedirà al reembols de l'import pagat.

anul·lació

Formulari d'inscripció emplenat
Rebut de la transferència bancària o confirmació del pagament per l'enllaç

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


