Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)

C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

FULL D’INSCRIPCIÓ CURSET NATACIÓ JULIOL I AGOST 2017
Nivell 1 – De dilluns a divendres de 17 a 18 hores. Participants per grup 6
Nivell 2 – De dilluns a divendres de 16 a 17 hores. Participants per grup 8
DADES PERSONALS DEL NEN/NENA
Nom i Cognoms:
Data de Naixement:

Telèfon:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Adreça electrònica:
Mes a realitzar el curs: juliol

agost

INFORMACIÓ SANITÀRIA:
Al·lèrgies:
Té totes les vacunes al dia?

_

Té alguna malaltia física o mental?
Altres observacions: _
MARQUEU AMB UNA X EL NIVELL DE NATACIÓ
Sap nedar

Neda amb ajuda de braçals o bombolla

No en sap gens

Li fa por l’aigua

Altres observacions___
Nota: S’ha d’entregar aquest full d’inscripció degudament omplert juntament amb la còpia del
resguard d’ingrés i la fotocòpia de la targeta sanitària, a ajuntament@latallada.cat o presencialment a
l’Ajuntament de la Tallada.
A INGRESSAR: IM P O RT al Banc de Sabadell
NATACIÓ +nom i cognoms.

ES11 0081 0197 61 0001289231 posant de referència

AUTORITZACIÓ: ASSISTÈNCIA AL CURSET DE NATACIÓ
Jo
amb DNI núm.
autoritzo al
meu fill/filla o tutorat
a que pugui assistir al
curset de natació que organitza l’Ajuntament de la Tallada durant el juliol i/o agost 2017 , de dilluns a
divendres, en horari establert, i a què en cas d’urgència i davant la impossibilitat de poder contactar
amb els pares o tutors, pugui ésser atès mèdicament sota la direcció del facultatiu corresponent. Tanmateix
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats
realitzades durant el curset de natació.
Així mateix, autoritzo al meu fill/a o tutorat a marxar amb
DNI
.

amb núm. de
Signatura i DNI del pare, mare o tutor.

Lloc i data:

www.latallada.cat

