INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ PER AL CURS CIATE DE DINAMITZADORS DEL PCEE
En /Na
(nom i cognoms de l’alumne/a)
, CERTIFICO:
amb DNI
 Que disposo i conec la informació necessària del curs de Dinamitzador d’Esport a l’Escola, i que
mostro la meva voluntat a participar-hi per tal d’ampliar la meva formació.
 Que em comprometo, una vegada finalitzada aquesta formació, a participar activamenten l’AEE del
centre
(nom del centre educatiu) i a col·laborar amb
el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola per tal de promocionar les activitats esportives.
 Que he llegit i accepto les normes de funcionament del curs de formació.
I per a que així consti i com a prova de conformitat, signo aquest document a
_____
(població),
(data).

Signatura de l’alumne
____
AUTORITZACIÓ:

_____________

En/Na
amb DNI

_ _(nom del pare/mare/tutor)
(DNI pare/mare/tutor) com a pare/mare/tutor de l’alumne/a
(nom i cognoms de l’alumne/a), l’autoritzo a
realitzar el curs de Dinamitzador/a d’Esport a l’Escola organitzat pel Consell Català de l’Esport a les
instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona, del 26 de juny al 1 de juliol de 2017.
De la mateixa manera, certifico que he llegit i accepto les normes de funcionament del curs de
formació i les condicions que s’estableixen.
_____
(població),
(data)

Signatura del pare / mare / tutor
_____________
INFORMACIÓ DEL PARTICIPANT:
Es mareja amb facilitat?
Es cansa amb facilitat?
Té alguna al·lèrgia coneguda?
A què?
Pren algun/s medicament/s?
_ _ _ Quin/s?
Altres informacions que la família consideri d’interès:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a,
s’incorporaran als fitxers titularitat de l’Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC) amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al curs
corresponent. Les dades de l’alumne seran comunicades a la Consell Català de l’Esport, com a coorganitzadora de l’esdeveniment i per a l’emissió
del corresponent certificat. L’informem també que durant l’activitat formativa es realitzaran fotografies, les quals podran ser publicades a la web de
la Jo-DiC (www.jodic.net/cursos) o a les xarxes socials de l’entitat, únicament en relació al present curs i amb la finalitat de promocionar les
activitats de l’entitat. La informació mèdica, la qual ens autoritza expressament a tractar, només és sol·licitada quan el curs o activitat implica
pernoctació fora de casa, quedant a disposició del servei d'infermeria en el cas que fos necessari. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició es podran adreçar per escrit a C. Providència, 42, 08024 Barcelona
 NO AUTORITZO a la realització de fotografies ni a la seva publicació

