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Ses Sivines, 3 - Portocolom

Full inscripció Campus Aprendre Manxant
DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms.......................................................... Telèfon .......................................................
Adreça........................................................................ Població …………............... CP …….........
Data de naixement .........................................................................................................................
Altres telèfons en cas d’urgència………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Correu electrònic:………………………………………………………………………………………….

AUTORITZACIÓ (per a menors de 18 anys)
Senyor/a..................................................................amb DNI..........................................................................
autoritza al seu fill/a ............................................................................................................. a participar al
Campus “Aprendre Manxant” organitzat per Bicillevant, SL.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar
en cas d’extrema urgència, sota la pertinent acció facultativa. Així mateix autoritzo, que en cas de malaltia
o indisposició, el meu fill/a sigui traslladat de visita al centre de salut més proper.
Autoritzo la utilització de qualsevol material fotogràfic o audiovisual en que aparegui el participant per a
futures promocions de les activitats Bicillevant.
Firma del pare, mare o tutor/a

Portocolom.................................... , a .................... de ................................... de 2017

INFORMACIÓ SANITÀRIA
Pren algun medicament? ...................... Quin? .......................................................................................
Administració: .........................................................................................................................................
Està sota algun règim? ........................ Quin? ........................................................................................
Ha sigut intervingut quirúrgicament? .............................. Especificar: ....................................................
És al·lèrgic? ..................... Especificar:....................................................................................................

DADES D’INTERÈS GENERAL
Nivell natacio...............................................................................................
Quina és la teva alçada?.............................................................................
Vas sovint amb bicicleta?............................................................................
Fas algun altre esport o jugues en algun equip?........................................
L’informem que totes les dades de caràcter personal a les que es refereix aquest formulari, fins i tot la informació
sanitària, seran tractades amb l’objectiu de facilitar la gestió de les estades. L’interessat/a o el seu representant
legal autoritzen expressament a Bicillevant el tractament de les dades amb aquesta finalitat. Tanmateix,
l’informem de la possibilitat d’exercir, en termes establerts en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a Bicillevant.
Material necessari per al campus: Bicicleta en bones condicions, roba d’esport , casc i botellí d’aigua, berenar,
calçat esportiu, crema solar
Cal retornar omplert aquest full signat el primer dia de Campus i efectuar-ne la totalitat del pagament.

Tel. 971825498 – 606 548677

info@bicillevant.com

