
Campus Setmana Santa Futbol Sala 
                     15, 16, 17 i 18 d’abril a Can Banús

4 DIES PER NOMÉS 40€ !!  Futbol, jocs, diversió i més futbol
50% de descompte per a les nenes que no formen part del Club Atlètic Catalá

I pels jugadors i jugadores que ja formen part, 20% de descompte si venen acompanyats de nenes que no en formen part.

Nom i Cognom: 

Data naixement:                     Categoria:                           Atlètic Català: Si �  No �       Altre Club:

Nom i  Cognom Mare / Pare / Tutor:                                                                          DNI/NIF:

  � 50% de descompte per ser nena que no forme part del Club Atlètic Catalá

  � 20% de descompte perquè vinc amb una nena que no forme part del Club (nom nena:                            )

De 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 17:00h. Dirigit per l’equip tècnic i amb monitors del Club
Nota:  Hi ha la possibilitat d’inscriure’s només uns dies determinats (15 € per dia), i també de quedar-se a 
dinar al bar del pavelló (preu dinar: 8 €/dia )
Marqueu amb una “X” els dies de campus que farà el/la vostre/a �ll/a  i, si escau, els que es quedarà a 
dinar al bar del poli:

 15 Abril 16 Abril 17 Abril  18 Abril                Total a pagar:                      €
Campus                                                                                                                            Signatura:     
Dinar                                                     x                 
                                    

Pagament: A la Secretaria del Club o bé mitjançant transferència/ingrés al compte:
ES62 0081 0379 8100 0120 7326 (Banc Sabadell)
Documentació necessària: Fotocòpia DNI + Fotocòpia targeta CatSalut

IMPORTANT: 
-  En el cas que no s’hi arribi a un mínim d’inscripcionsque facin viable el Campus, es procedirà a la 

cancel•lació i reembossament de les inscripcions abonades.
-  Tots els nens i nenes han de portar l’esmorzar pel matí.
-  Els nens i nenes han de portar roba i sabatilles d’esport, així com estris d’higiene personal, tovallola i 

sabatilles de goma per a la dutxa.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS
En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, s'informa que aquestes dades s'incorporen a un �txer titularitat de l'Atlètic 
Català, als únics efectes de gestionar l'alta federativa i la resta de tràmits relacionats amb la �txa amb el Club, de realitzar les comunicacions i 
cessions legalment previstes a la Federació, Mútua i altres organismes o entitats o�cials, així com de prestar al titular els serveis propis de l'entitat, 
com ara girar els rebuts i mantenir-lo informat de les convocatòries, l'activitat del Club o altres qüestions del seu interès com a soci. L'Atlètic Català 
conservarà les dades només mentre es mantingui la vinculació amb l'entitat o �ns el temps que, si escau, estableixi la llei, i en cap cas les tractarà 
o cedirà a tercers per a cap altra finalitat diferent. El titular pot exercir els drets d'accés, portabilitat, limitació, oposició, rectificació i supressió de 
les dades tot adreçant un escrit al domicili del Club (C/ Sants Màrtirs, s/n, Vilassar de Dalt) o per correu electrònic, a l'adreça club@atleticcatala.cat
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