
FFFFULLULLULLULL    D’INSCRIPCIÓ PARC DE NADAL I REIS 2018/2019D’INSCRIPCIÓ PARC DE NADAL I REIS 2018/2019D’INSCRIPCIÓ PARC DE NADAL I REIS 2018/2019D’INSCRIPCIÓ PARC DE NADAL I REIS 2018/2019    
Aquesta inscripció no tindrà validesa si no va acompanyada del corresponent resguard d’ingrés de la quota 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dates d’inscripció:  Dijous 27 de desembre   Dimecres 2 de gener 

     Divendres 28 de desembre     Dijous 3 de gener 

     Dilluns 31 de desembre   Divendres 4 de gener 

 

OPCIONS A TRIAR:                               Espai creatiu i expressiu                            Espai multiesportiu 

 

1. Dades de l’infant:      

Nom i Llinatges:            

Data naixement:     DNI:        

Adreça:              

C.P.:     Població:         
 

 

2. Dades del pare/mare/tutor legal:    Empadronat/da a Pollença:      Sí  No 

Nom i Llinatges:             

DNI:        

Telèfons de contacte:              

Correu electrònic:             

 
 

3. Dades personals de l’infant 

Pren qualque medicament?  Sí  No ....... Quins?        

Té al·lèrgia a algun medicament o aliment?         

Pateix qualque malaltia?   Sí     No ...... Quina /quines?       

             

Altres dades que es considerin d’interès:         

              

 

A emplenar per l’àrea d’esports: 

Liquidació:  

Obj. Tributari:  

Soci:  Núm.:  

Data pag.:  T. pag.:  

Import:  

 



 

 

 

4. Autoritzacions 

 

En/Na          amb DNI      

 Autoritz que en cas d’accident es faci la primera assistència al PAC de Pollença. 

 Autoritz que la imatge del meu fill/de la meva filla pugui aparèixer a les imatges corresponents de les 

diferents activitats organitzades durant el Parc de Nadal i Reis 2018/2019. 

 Autoritz que el meu fill/la meva filla pugui tornar a casa tot sol/tota sola. 

 Autoritz que a més de per mi, pugui ser recollit/recollida per les persones següents: 

 Nom i Llinatges     DNI     Parentiu    

Nom i Llinatges     DNI     Parentiu    

Nom i Llinatges     DNI     Parentiu    

Nom i Llinatges     DNI     Parentiu    

 

 

El pare / mare / tutor legal sotasignat accepta el contingut d’aquesta inscripció i per fer-ho constar on calgui, 

signa al peu d’aquest document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença,   de    de 2018 

 

 

 

 

 

 

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informam que aquestes dades personals estaran incloses dins els fitxers de l’Àrea 

d’Esports de l’Ajuntament de Pollença. En qualsevol moment podeu accedir a la informació, rectificar-la o cancel·lar-la, així com oposar-vos al seu tractament 

dirigint-vos al poliesportiu municipal de Pollença, carretera Pollença – Palma, km. 52,7. 

 


