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FULL D’INSCRIPCIÓ 
ESTIU 2019 

Altres dades 

Documents que cal aportar: 
 Fotocòpia Targeta Sanitària del nen/a 
 Fotocòpia del DNI del nen/a  
 Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor  

Nota 1: Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d ’acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d ’ abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d ’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades). El responsable és el Reial Club Nàutic de Tarragona, amb la finalitat de gestionar de forma adequada les activitats a les que s'han inscrit així com d'altres que 
organitzi el Reial Club Nàutic de Tarragona i no seran compartides a tercers. Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret 
d’oposició de forma presencial al Reial Club Nàutic de Tarragona o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@rcntarragona.com 

Nota 2: El Reial Club Nàutic de Tarragona no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament dels objectes personals (ulleres, rellotges, sabates...) que portin els participants. 
Nota 3: El Reial Club Nàutic de Tarragona no tornarà en metàl·lic els diners d ’un o varis torns on el nen no pugui assistir, sinó que es farà un val descompte pel valor en qüestió per d ’altres activitats 

que organitzi el Club. 

EMPLENAR TOTES LES DADES AMB MAJÚSCULES 

En/na pare / mare / tutor. 
Autoritza a a realitzar les  
activitats programades al AUGUST SEA. Declara que l'alumne/a ha estat protegit amb les vacunes  
assenyalades en la normativa sanitària vigent.  
Durant les activitats, sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament les  
persones organitzadores perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.  
          

 

 

Si No 

Torns:  

3r Torn:  8 al 12 de juliol 

2n Torn:  1 al 5 de juliol 

      SOCI        CLIENT       NO SOCI 

Data:  

1r Torn:  24 al 28 de juny 

4t Torn: 15 al 19 de juliol 

5è Torn:  22 al 26 de juliol 

Ha vingut al Casal anteriorment? SI NO Sap Nedar? SI NO 

Es cansa aviat a les excursions? SI NO Pateix hemorràgies nasals? SI NO 

Autoritzen al Responsable a fer petites cures? SI NO Es mareja amb facilitat? SI NO 

Autoritza que l’alumne abandoni sol, sense cap acompanyant, les instal·lacions del RCNT? SI NO 

Es posa malalt sovint SI NO Motiu: 

Pren medicació habitualment? SI NO Quina? 

És al·lèrgic/a? SI NO 
A què? 

Segueix algun règim especial? SI NO Dieta Recomanada: 

Té alguna dificultat Intel·lectual, d'aprenentatge i/o motriu? SI NO Necessitats Especials: 

Nom:   

Cognom 1: Cognom 2: 

Data Naixement: DNI: 

Nom del Pare: Nom de la Mare: 

Mail de Contacte: 

Població:   

Telèfon Pare: Observacions: 

Telèfon Mare: Observacions: 

Altres: Observacions: 

Escola 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, a _____ de _______________ de 2019 

Altres Indicacions: 

8è Torn:  12 al 16 d’agost 

7è Torn:  5 al 9 d’agost 

6è Torn:  29 de juliol al 2 d’agost 

9è Torn: 19 al 23 d’agost 

10è Torn:  26 al 30 d’agost 


