
 

ESBART ROSA d'ABRIL de 
CASTELLTERÇOL 

 

QUOTA DE SOCI 
 

Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de la gestió adequada. 
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 a la nostra seu o bé enviant un correu electrònic a esbartrosadabril@gmail.com. 
 

Fitxa del ballador/a curs 2021/2022 

Cognoms:  Nom:  

Data de naixement:   /   /     Telèfon mòbil:  

 

Dades del pare/mare/tutor 

Cognoms:  Nom:  

Adreça:  Població:  

Telèfon fix:  Telèfon mòbil:  DNI:  

e-mail:  

 

Dades bancàries  
Nom i Cognoms del 

titular: 
 

IBAN Entitat Oficina DC Número de compte 

                        

☐ Vull un únic pagament de 100 € (*) 

☐ Vull dos pagaments de 50 € (*) 

☐ Vull tres pagaments de 35 € (Octubre, Gener i Abril) (*) 

(*) La quota inclou una samarreta i una bossa. Les despeses generades pel les devolucions bancàries aniran a càrrec dels 

balladores/ors. 

  

AUTORITZACIONS:  
El sotasignat accepta i autoritza a que el seu fill/a o tutelat/da: 

✓ En cas d’urgència mèdica es pugui transportar en un vehicle privat de l’organització a un centre sanitari, per rebre 

atenció mèdica, i a seguir les instruccions i decisions que l’equip mèdic cregui convenient.  

✓ Que se li pugui fer els primers auxilis pertinents en cas de ferides lleus, consultant prèviament la fitxa de salut.  

✓ Pugui fer desplaçaments en cotxe particular d'altres pares i mares o monitors i monitores. 

✓ Participi de les activitats desenvolupades per l’Esbart a petició dels seus monitors i monitores. 

✓ Menor d’edat, marxi sol a casa després de cada assaig o activitat realitzada. 

✓ Que es puguin publicar les imatges captades en les que apareixi el seu fill/a o tutelat/da, en tot allò relacionat 

amb l'Esbart, amb l’objectiu de fer difusió del projecte d’acord amb el dret de la pròpia imatge regulat a la Llei 

nº1/1982 de 5 de maig, ja sigui a través de publicacions, mitjans de comunicació, webs i xarxes socials. 

Exonerant de responsabilitat a l'Esbart Rosa d'Abril i a les referides persones per qualsevol incidència que es pugui 
esdevenir en la pràctica de les seves activitats. 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor: 

 
 

 

Castellterçol, a ______ de _______________________ de ________ 

mailto:esbartrosadabril@gmail.com

