
Lloc: Instal·lacions del PAVELLÓ D’ESPORTS municipal 

 

Dies: 27 i 28 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019 

 

Horari: de 9 a 13 h (a porta tancada) 

 

Activitats: Jocs, gimcanes, torneigs de futbol sala, partidets de bàsquet, 

voleibol, bicicleta, dibuixos, tallers … de tot per passar un matí aprenent 

i gaudint a l’hora (amb monitors de la Fundació Esportiva i de l´Esplai Autèntic). 

 

 

Preu: 30 €  
 

 

Inscripcions i pagament: al Camp de Futbol, al Pavelló i al  

Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur del 4 al 21 de desembre de 2018 

Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària. 

MÉS INFORMACIÓ 

Sandra Herrera 653 889 884 

ANIMEU-VOS PERQUÈ  

ENS HO PASSAREM MOLT BÉ! 

Organitza: 



 

NADAL ESPORTIU I  LÚDIC 2018  FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

DADES DEL NEN / DE LA NENA 

1r COGNOM 

NOM 

ADREÇA 

CODI POSTAL 

TELÈFON 

CORREU ELECTRÒNIC 

POBLACIÓ 

DATA DE NAIXAMENT 

2n COGNOM 

DNI 

DECLARACIÓ SANITÀRIA I  AUTORITZACIÓ (a omplir pel pare/mare/tutor) 

 
En/Na: ……………………………….. amb DNI núm. ………………….., en qualitat de pare/mare/tutor de la persona que 
s’inscriu, manifesto que l’autoritzo a participar en aquest esdeveniment esportiu i lúdic organitzat per l’Ajuntament de Begur. 
Declaro sota la meva responsabilitat que el meu/meva fill/filla no està afectat/afectada per cap malaltia o lesió que pugui 
representar cap perill en l’exercici de l’activitat esportiva per a ell/ella o per als altres participants, i exonero expressament de 
qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament de Begur davant qualsevol eventualitat derivada d’una declaració sanitària 
incorrecta o falsa. Dono fe que són certes les dades que consten en aquest document. 
En compliment a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge també autoritzo que la imatge del meu/meva fill/filla pugui aparèixer en 
fotografies corresponents a l’activitat organitzada per l'Ajuntament de Begur i poder-les publicar als diferents mitjans de 
comunicació (pàgina web, diaris, revistes, llibres, televisió,....). 

 
Data: ............................................................................ 
Signatura 

OBSERVACIONS 
Feu constar en aquest espai totes aquelles dades que cregueu important que en tinguin coneixement els monitors de 
l’activitat (medicacions, tractaments, dietes, al·lèrgies, peculiaritats, …) 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

CONTACTE EN CAS D’URGÈNCIA 
Durant l’activitat, en cas d’urgència, aviseu ________________________________________________________________ 
Adreça ____________________________________________________________________________________________ 
Codi postal _______________Població _________________Telèfon/s __________________________________________ 

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ 
1.- Ompliu aquests fulls amb lletra d’impremta. No oblideu cap dada, totes poden ser importants. 
2.- No s’acceptaran inscripcions per fax o telèfon. 
3.- El lloc de la inscripció és el camp de futbol, pavelló i la recepció de l’Ajuntament de Begur. 
4.- El pagament s’ha de fer abans de fer la inscripció en una de les següents entitats: 

ENTITAT 

CAIXA DE PENSIONS 
BANC SABADELL 

SUCURSAL 

BEGUR 
BEGUR 

CODI 
ENTITAT 

2100 
0081 

CODI DC 
SUCURSAL 

0786 72 
0681 14 

NUM. COMPTE 

0200003735 
0001000408 

5.- Cal portar el comprovant d’ingrés. 
6.- Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària. 
7.- Data límit per inscripcions 21/12/2018. 
8.- L’Ajuntament de Begur es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no s’arribi a un mínim de participants. 

Organitza:  
 


