LLIGA LOCAL VOLEI
CLUB VOLEIBOL MARINA ALTA – DÉNIA
MATRICULA TEMPORADA 2018/2019
Nom i cognoms de l’alumne: ...........................................................................................................................
Adreça: ....................................................................... Població: ............................................CP: .................
Telèfon1: ......................... Telèfon2: ............................ Correu Electrònic: ..................................................
DNI o PASSAPORT (Obligatori a partir de categoria infantil): .............................................
* NIA obligatori (Nº escolar d’alumne) .........................................
Data de Naixement: .......................................... Nacionalitat: ........................................................................
COL·LEGI on estudia: .......................................................

CATEGORIES: (marcar la que corresponga)
¨ Benjamí
¨ Aleví

ESTA MATRICULA DEURA DE PORTAR-SE
COMPLIMENTADA I PAGADA ABANS DELS
10 DIES SEGÜENTS A:

2009 / 2010
2007 / 2008

Els entrenaments es realitzaran dos dies a la setmana flexibles a la disponibilitat dels inscrits i la competició entre escoles
es durà un dia entre setmana cada 15 dies.
Telèfons de contacte dels coordinadors de l'escola i la lliga local: 618 844 645 – 628 537 376

PREU:

35 € LLIGA LOCAL

En tots els casos, per als xiquets/es que es matriculen per primera vegada, hauran d’aportar
fotocopia del DNI o NIE, i dos fotos de carnet ACTUALITZADES Els que no tinguen DNI o
NIE, deuran d’aportar fotocopia del llibre de família on figura inscrit el/la xiquet/a i les dos
fotos.

** Les activitats esportives estan sotmeses al calendari escolar. Les matrícules finalitzaran el 31 de gener de 2019.
Jo........................................................................................................pare/mare/tutor amb DNI............................. autoritze al
meu fill/a anar a l’activitat abans esmentada/.
__ Sí / __ No (marque el que procedisca) autoritze que es realitzen fotos en què puga aparèixer i es publiquen en la web
o butlletí municipal, xarxes socials, o premsa.
SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR:

COMPTE DEL BANC
El pagament de la matricula de la LLIGA LOCAL DE FUTBOL SALA, es farà efectiva al següent número de conter del
club: ES12 2038 6348 4560 0021 8187 (BANKIA, Patricio Ferrándiz, 11)
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que l'Ajuntament de Dénia incorporarà les seves dades als fitxers que s’utilitzaran per als propòsits d'aquesta sol·licitud i
no cedirà a tercers, excepte les obligacions legals i a altres Administracions Públiques, que són l'objectiu del tractament. Addicionalment autoritza l'Ajuntament de Dénia de revisar i completar les dades necessàries
per a aquesta sol·licitud, consultant tant propis arxius i d'altres Administracions Públiques, que són necessàries. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició escriure al registre d'entrada/sortida de
l’Ajuntament , Plaça Constitució, 10-03700 Dénia, adjuntant fotocòpia del seu DNI o equivalent.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que el Ajuntament de Dénia incorporará sus datos al fichero que se utilizarán para los fines de esta solicitud
y no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ajuntament de Dénia a
comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para
ejercer sus derechos de acceso rectificación cancelación u oposición diríjase por escrito al Registro de Entrada/Salida del Ayuntamiento, Plaza Constitución, 10 - 03700 Dénia adjuntando una fotocopia
de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.

