
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANT:_________________________________________________________________ 

TELÈFONS: _________________ /_________________ DATA DE NAIXEMENT: ___ /___ /___ 

EMAIL: _______________________________________________________________________ 

TORNA SOL A CASA: ___ (En cas afirmatiu farà faltar signar a continuació).     SIGNATURA 

TALLA DE SAMARRETA: 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-14, S, M, L, XL 

 ESCOLLIU LA VOSTRA OPCIÓ: 

     EMPADRONAT  25€ 

     NO EMPADRONAT  35€ 

OBSERVACIONS: (Qualsevol informació pot ajudar als monitors en el dia a dia) 

_________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 PER INSCRIURE’S A L’ ESCOLA D’ ESTIU SANTA MAGDALENA DE POLPIS 2016 CALDRÀ: 
 

 

1) Fer la transferència a Cajamar :  ES51 3058 7399 4127 3210 0014 o Bankia:  ES68 2038 
6331 5160 0004 5075. Referència: el nom complet del PARTICIPANT, ESTIU 16. 
 

2) Caldrà omplir la fitxa i lliurar-la junt amb el justificant del pagament a l’Ajuntament de 
Santa Magdalena de Polpis o per adreça electrònica: info@santamagdalenadepulpis.es 

 

3) El període d’inscripció finalitzarà el 24 de juny a les 20:30 de la vesprada.  

 

PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Iocum 
gestió esportiva i educativa, S.L., informa que les seues dades personals són incloses en fitxers informatitzats 
amb titularitat de Iocum gestió esportiva i educativa, S.L., i s’utilitzaran per a la gestió de clients.  
Així mateix l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al carrer de 
Sorita 26 baix - 12006 - Castelló de la Plana. D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la 
Informació i del Comerç Electrònic, a l’enviar el formulari accepto expressament rebre informació comercial i 
publicitària de Iocum gestió esportiva i educativa, S.L. a través de canals electrònics.  
  

Benicarló - Cr. del Doctor Fleming, 19 - T 964 044 317 - nord@iocum.com 

 

Jo Sr/Sra. __________________________________________________ , pare-mare-tutor/a del xiquet/a 

_______________________________________________ faig aquesta inscripció per a l’ ESCOLA D’ESTIU 

gestionada per Iocum gestió esportiva i educativa, S.L., i accepte les condicions generals per participar-hi.  

     Autoritzo a la possible gravació i fotografia del meu fill/a durant la seua participació en les activitats, així 

com a la publicació dels materials gràfics i audiovisuals amb possibles usos publicitaris. Si en un futur es 

volgués declinar la utilització d'aquests materials gràfics i audiovisuals feu-ho constar a través de correu 

ordinari a Iocum gestió esportiva i educativa, S.L. Carrer de Sorita 26 baix. Castelló de la Plana - 12006.   

     No autoritzo a la gravació ni fotografia del meu fill/a durant la seua participació en les activitats. 

                      SIGNATURA                             Santa Magdalena de Polpis,  ___ d  ___________ de 2016. 

 


