
INSCRIPCIÓ CAMPUS SKATE .
Escaldes-Engordany          Estiu 2021 .

DADES DE L’SKATER

Nom: ___________________________ Cognoms: _____________________________

Parròquia: _____________________ Data de naixement: _______/_______/______

Material  necessari*: Casco Proteccions Skateboard
*Us en podem deixar durant els primers dies d’activitat i assessorar-vos per tenir un equip adequat.

ASSEGURANÇA EXTRAESCOLAR Nº:

PERSONES DE CONTACTE

➢ Nom: ______________________________________________ Mare|Pare|Tutor

e-mail: _____________________________________________ Tel: _____________

➢ Nom: ______________________________________________ Mare|Pare|Tutor

e-mail: ______________________________________________ Tel: _____________

DATES DEL CAMPUS
Setmana del 19 al 23 de juliol
Setmana del 26 al 30 de Juliol

PREU: 100€ per setmana

PAGAMENT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Entitat Banc Sabadell d’Andorra

Nº IBAN AD38 0008 0004 6612 0015 5070

Titular Associació d´Skate i Snowboard d’Encamp-Andorra

Concepte nom i cognoms de l’inscrit

Envieu la inscripció completada al correu: gorideclubandorra@gmail.com
Es confirmarà la plaça amb el pagament de l’import.

mailto:gorideclubandorra@gmail.com


APARTAT LEGAL
Responsabilitat, drets d’imatge i protecció de dades

1- Responsabilitat de riscos l’activitat

DECLARO que tinc coneixement sobre aquesta pràctica i assumeixo la
responsabilitat dels riscos del skateboard. En conseqüència renuncio a
qualsevol reclamació o demanda judicial o extrajudicial en contra de
l' Associació de skate i snowboard d'Encamp-Andorra (A.S.S.E.A.) i en el cas
de menors, certifico que sóc el pare/mare/tutor del menor i tinc l'autoritat
per subscriure aquesta present sota els seus termes i condicions.

AUTORITZO el meu/va fill/a a fer l’activitat de skateboard amb els
monitors que pertanyen Go Ride Club Andorra i/o l’ A.S.S.E.A.

2- Cessió de drets d’imatge

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través
de gravacions audiovisuals i que puguin ser difoses a través de les xarxes
socials derivades de Go Ride Club Andorra i A.S.S.E.A., en el context i per la
finalitat única de promocionar les seves activitats, d’acord amb allò
disposat a la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de
Dades Personals. 

DECLARO que disposo de les facultats legals per a atorgar la present
autorització sobre la utilització de la imatge dels menor/s abans
assenyalats

3- Protecció de dades personals

AUTORITZO que les meves dades personals, d’acords amb la llei
qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals,
siguin incorporades a un fitxer propietat de Go Ride Club Andorra i
A.S.S.E.A, que els farà servir per a la correcta gestió de l'activitat i informar
sobre les seves novetats. Conec que puc exercitar els drets d'accés
rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita dirigida a
gorideclubandorra@gmail.com

MANIFESTO la meva conformitat amb els punts anteriors mitjançant la
signatura d’aquest document:

Signatura:

Data:

mailto:gorideclubandorra@gmail.com

