
 

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals, formen part d'un fitxer 
automatitzat del qual és responsable el Natació Club Torelló i són tractades amb la màxima confidencialitat per al compliment de les funcions del club. Podrà exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, mitjançant comunicació escrita adreçada al despatx del N.C. Torelló, situat al carrer Camí Nou de Can Parrella, 
5 de Torelló. 

 

Piscina Coberta Municipal                      Camí Nou de Can Parrella, 5                                        08570 TORELLÓ (Barcelona)                      

Telèfon 93-850 50 98                                           www.natacioclubtorello.com                                 natacioclubtorello@hotmail.com 
 

   NATACIÓ CLUB TORELLÓ 
L’escola de natació 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ CURSET 

 

Dades sol·licitant 
Nom: __________________________________  Cognoms: _________________________________________ 

DNI: ______________________ Adreça: ______________________________________Codi postal: ________ 

Població:____________________________  Província: _______________________ 

Telèfon de contacte: ____________________________  Nom i cognom: ______________________________ 

Telèfon de contacte: ____________________________  Nom i cognom: ______________________________ 

Correus electrònics: _________________________________________________________________________ 

 

Dades cursetista 
Nom: __________________________________  Cognoms: _________________________________________ 

Data naixement: _________________ DNI: __________________ Núm.CAT SALUT: _____________________ 

Observacions (al·lèrgies, medicacions, etc): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Dies i horaris curset 

Any naixement  Dies           Horari 

2014    Dijous       17:30 a 18:15 h 

2014    Dissabte     10:00 a 10:45 h 

2013    Dimarts i/o  Divendres  17:30 a 18:15 h 

2013    Dissabte    10:45 a 11:30 h 

2012    Dilluns  i/o   Dimecres  17:30 a 18:15 h 

2012    Dissabte    11:30 a 12:15 h 

2011    Dilluns  i/o   Dimecres  18:15 a 19:00 h 

2011    Dissabte    11:30 a 12:15 h 

 

 

AUTORITZACIÓ  

 

En/Na _________________________________________________, amb DNI ___________________ com a 

pare/mare/tutor del nen/a d’aquesta inscripció, l’autoritza perquè assisteixi a l’Escola de Natació que 

organitza el Natació Club Torelló a les instal·lacions Osonawellness de Torelló. 

 

 Sí  No autoritzo al NC Torelló a reproduir la imatge del cursetista per qualsevol mitjà, així com la seva 

exposició o divulgació per a finalitats publicitàries o vinculades amb el club, sense que en cap cas el pare, mare 

o tutor o altra persona pugui reclamar-ne cap dret.  
 

Signatura 

 

 

Torelló, ______ de ____________________ de _______ 

  

http://www.natacioclubtorello.gesbisaura.cat/
mailto:natacioclubtorello@hotmail.com

