
DNI:

CP:

Altres observacions (alèrgies, malaties…):

TIPUS D'ESTADES i SETMANES D'ASSISTÈNCIA:

Estades Multiesportives Estades de Gimnàstica

4 al 8 de juliol 4 al 8 de juliol

27 de juny al 1 de juliol27 de juny al 1 de juliol

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Els pares són 
treballadors 

INEFC?

Correu electrònic:

Sap Nadar?

Precisa Factura?

Número Cat Salut:

Adreça: 

Població:

Nom dels pares o tutors legals i DNI

Nom i Cognom:

Data de naixement:

ESTADES ESPORTIVES 2011

a Barcelona, el ____ de ______________ de 2011

Nom i cognoms de la persona que signa:

4. No tots els tractaments mèdics estan coberts per l’entitat asseguradora des de la seva contractació ja que això 
depèn de les clàusules de la pòlissa (antiguitat de l’assegurat, ...), i per tant, en cas de ser necessaris, corren a 
càrrec dels familiars del nen.

EN RELACIÓ AL FONS DOCUMENTAL DEL CLUB:

EN RELACIÓ A L’ASSEGURANÇA:

1. La tramitació de l’assegurança no es farà fins que la totalitat de la documentació necessària hagi estat
entregada i s’hagi procedit al pagament de l’import corresponent a la modalitat d’inscripció del nen/a.

2. La tramitació de l’assegurança no es immediata, i per tant, les lesions que puguin derivar-se dels
accidents del menor fins que aquesta no sigui efectiva, corren a càrrec dels familiars del nen/a.

3. Una vegada realitzat l’abonament de l’assegurança a l’entitat convinguda pel C.E.INEF de Bcn, han
de transcórrer un nombre de dies per a que els esdeveniments o accidents ocorreguts siguin coberts
per l’esmentada pòlissa. Per tant, durant aquests dies posteriors al pagament de l’assegurança, les
lesions que poguessin derivar-se dels accidents del menor corren a càrrec dels familiars del nen/a.

Així mateix, autoritzo al Club Esportiu INEF a fer fotografies, on surti la imatge del meu fill/a, pel fons documental 
de les activitats del Club. 

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIO NS DE L’INEFC DE BARCELONA

En el cas dels menors d’edat que assisteixen a les escoles del Club Esportiu INEF, els pares dels nens inscrits 
accepten els següents termes:

11 al 15 de juliol11 al 15 de juliol

4 al 8 de juliol 4 al 8 de juliol

18 al 22 de juliol 18 al 22 de juliol

DNI: Signatura:
Nom i cognoms de la persona que signa:


