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Registre d'entrada 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTI U 2018 Exp. Núm.  
1. DADES PERSONALS  
1.1 SOL·LICITANT  
Nom i cognoms  Data naix.  
NIF  email @ 
Telèfon fix                                             Tel. Mòbil  
Adreça  Núm.  Pis  
Localitat  CP.  
1.2  DADES PER LA NOTIFICACIÓ /  REPRESENTANT (només  si  no és el sol·licitant)   
Nom i cognoms  

NIF  email @ 
Telèfon fix                                             Tel. Mòbil  
Adreça  Núm.  Pis  
Localitat  CP.  
1.3  DADES DEL MENOR  
Nom i cognoms  Data naix.  
NIF  Relació amb el sol·licitant  
Sap nedar?  � SI � NO Al·lèrgies  
Malalties?  
Administració  

Observacions  

Número Targeta Sanitària (XXXX 0 000000 00 0)  
  
2.  SOL·LICITUD  

 
 
 

 

� A L’ESTIU, TOT L’ESPORT!  

� 1r Torn (02-06 juliol): 57,00€ 

� F. Nombrosa o 
Monoparental: 45,60€  

� Dinar (per torn: 35,00€) 
� 2n Torn (09-13 juliol): 57,00€ 

� 3r Torn (16-20 juliol): 57,00€ 
� Acollida (per torn: 4,00€) 

� 4t Torn (23-27 juliol): 57,00€ 

 

 

 
 
 

� A L’ESTIU, AVENTURA!  

� 1r Torn (30-03 agost): 57,00€ 

� F. Nombrosa o 
Monoparental: 45,60€  

� Dinar (per torn: 35,00€) 
� 2n Torn (06-10 agost):57,00€ 

� 3r Torn (13-17 agost): 57,00€ 
� Acollida (per torn: 4,00€) 

� 4t Torn (20-24 agost): 57,00€ 

3.  AUTORITZACIONS 
SI / �NO La persona citada més amunt autoritza que la imatge del menor que s’ha citat pugui aparèixer en fotografies i 
gravacions de vídeo corresponents a les activitats pròpies de les Estades Esportives’18 i que aquestes imatges puguin ser 
publicades en materials promocionals i de difusió editats per l’Ajuntament, incloent la seva pàgina web. 
 
�SI / �NO La persona citada més amunt autoritza al menor inscrit a realitzar les sortides i desplaçaments propis de les 
Estades Esportives d’Estiu ‘18 que organitza l’Ajuntament de La Seu d'Urgell i que formen part de la seva programació. 
 
�SI / �NO La persona citada més amunt autoritza al menor inscrit a marxar sol de les Estades Esportives d’Estiu ’18, a 
partir de les 14:00h i durant tots els dies de durada, eximint-ne als monitors de tota responsabilitat. 
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4. AUTORITZACIÓ OBTENCIÓ DE DADES 
� Autoritzo  l'Ajuntament de la Seu d'Urgell perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquest formulari, comprovar 
l'adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l'accés a la subvenció sol·licitada i les prohibicions i 
limitacions imposades per la legislació, efectuï les gestions descrites a continuació. 
Consultar el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, les dades complertes del títol de família nombrosa i 
el nombre de persones discapacitades de la unitat familiar si s'escau. 
 
� Denego  expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament de la Seu d'Urgell obtingui directament aquestes 
dades. Als efectes de l'Article 5.1 b) i c) de la LOPD, s'informa que la sol·licitud ha d'estar complimentada de forma total i 
obligatòria, i que la denegació de l'interessat a autoritzar l'obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la 
impossibilitat de tramitar la sol·licitud d'ajut, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest formulari totes 
les certificacions corresponents. 

 
  
�  SOL·LICITO LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVE S MUNICIPALS D’ESTIU 2018 I DEMANADES I 
 CONFIRMO LES AUTORITZACIONS MARCADES EN AQUESTA IN STÀNCIA. 
 

La Seu d’Urgell, a  
 
 
 
 

Signtura   
 

 
5. DOCUMENTS APORTATS    
 
� Fotocòpia del carnet de família nombrosa o  monoparental 
 

 
 
6.  NOTES 

   

• No s’admetran inscripcions en les activitats d’esti u quan els titulars no estiguin al corrent de pagam ent de 
les obligacions tributaries amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

• Les baixes s’hauran de comunicar amb un mínim de 15  dies a les oficines de l’OAC, omplint la sol·licit ud 
pertinent. 

• REUNIÓ INFORMATIVA DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUN ICIPALS D’ESTIU: DILLUNS 18 DE JUNY, A 
LES 20H30, A LA SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT. 

 


