
FULL D’INSCRIPCIÓ 
CURS de MONITOR/A  D’ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU 
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Nom i cognoms (*) 

Data naixement (*) 

Adreça (*) 

Localitat (*) CP 

Telèfons de contacte (*) 

Número de la targeta 
Sanitària CATSALUT (*) 

NIF (*) 

Adreça e-mail (*) 

Centre educatiu o entitat 
esportiva (*) 

Assenyala amb una “X” els blocs formatius als que et vols inscriure 

BL
O

C
S 

FO
RM

A
TI

U
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BLOC COMÚ (15h) 
24 i 25 de març de 

2018 
De9h a 14h i de 

15h a 20h 40,00 € 

2D. CIATE JOCS I ESPORT (35h) 
Del 26 al 29 de març 

de 2018 
De9h a 14h i de 

15h a 20h 80,00 € 

2F. CIATE GESTIÓ DE PETITES ENTITATS 
ESPORTIVES (35h) 

5, 12, 19 i 26 de 
maig de 2018 

De 9h a 14h i de 
15h a 20h 80,00 € 

3B. PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I 
RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS (15h) 

Dates pendents Horari pendent Pendent 

Forma de pagament: Ingrés al compte de CAIXA BANK: ES25 2100 3501 4622 0034 8236 
Indicant el concepte: Nom i cognoms de la persona inscrita + POLIESPORTIU  

(*) Camps obligatoris 

Data:     

Signatura: 

Documentació a aportar en el moment de fer la inscripció: 
− Full d’inscripció degudament emplenat + 1 fotografia a color mida carnet 
− Fotocòpia del DNI / NIF 
− Còpia del comprovant bancari d’ingrés de l’import del curs 
− Permís patern / matern (per a  aquells que siguin menors de 18 anys)  

Enganxeu 
aquí la 

fotografia 



PERMÍS PATERN / MATERN PER ASSISTIR AL CURS DE MONITOR/A  
D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU 

La Sra. / el Sr  

amb DNI núm.  

veí/na de de localitat de    

amb adreça a 

i telèfons de contacte  

AUTORITZA, en exercici de la pàtria potestat o tutoria legalment atribuïda, el seu fill/a o tutelat/ 

/ada 

que va néixer el dia 

a assistir al curs de monitor/a  d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu organitzat pel 
Consell Esportiu del Baix Camp i l’Escola Catalana de l’Esport. 

Fa constar, també, que CONEIX i ACCEPTA les normes de funcionament del curs i els seus horaris i 
que les dades aportades són certes. 

Data: de de 

(dia) (mes) (any) 

(Signatura del pare/mare o tutor/a legal) 

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament 
protegit, per deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol 
moment a petició dels interessats i al finalitzar el curs, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament 
d’aquestes dades s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre 
que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 
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