
FULL INSCRIPCIÓ CAMPUS 

DADES PERSONALS DEL  PATINADOR/A 

Nom:  Cognoms: 

Data naixement:    Nacionalitat: 

Número passaport:  Número CASS: 

Adreça: 

Parròquia: 

Nom pare: Telèfons de contacte: 

Nom mare: Telèfons de contacte: 

Correu electrònic de contacte: 

Observacions (al·lèrgies, intoleràncies, altres): 

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ 

• Import del campus: 110€ (amb el dinar inclòs)

• Per gestionar la inscripció: complimentar aquest document i fer el pagament al compte

bancari del club indicant el nom i cognom del nen/a. Fer arribar el comprovant del banc

més el full d’inscripció al correu del club, patinatge.andorra@hotmail.com.

DADES BANCÀRIES CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 

Entitat Bancària: Crèdit Andorrà 

Codi IBAN: AD47 0003 1101 1152 0421 0101 

Estadi Comunal. Avinguda de Salou, 22. AD500 Andorra la Vella. Telèfon club: 355 222 
www.patinatgeandorra.com correu electrònic club: patinatge.andorra@hotmail.com 



ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ 

Autoritzo  i  cedeixo  la  inclusió  de  les  meves  dades  personals  al  fitxer  de  socis  del  Club  de 
Patinatge  Artístic  Principat  d'Andorra  que  seran  tractades  únicament  per  donar  efectiva  a 
aquesta finalitat. A efectes dels quals disposa la llei 15/2005 del 18 de desembre, qualificada 
de protecció de dades personals, us informem que totes les dades personals que ens faciliteu 
a través del present formulari, passaran a formar part dels fitxers del Club de Patinatge Artístic 
Principat  d'Andorra.  Les  dades  personals  recollides,  seran  tractades  únicament  per  donar 
resposta efectiva a aquesta finalitat. El termini de conservació de les dades serà el necessari 
per a l'assoliment de la finalitat. El responsable del tractament és el Club de Patinatge Artístic 
Principat d' Andorra, que es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries per 
evitar l’alteració , la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat d’aquestes dades. 

En cap cas, s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà 
cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització 
expressa. 

Autoritzo al Club de Patinatge Artístic d’Andorra a enviar de manera puntual 

informació, activitats i publicacions mitjançant correu electrònic. 
 

SI NO 

Autoritzo al Club de Patinatge Artístic d’Andorra a utilitzar imatges del meu fill/a amb 

fins publicitaris (xarxes socials, web, premsa escrita, etc). 

SI NO 

el  d’  del 

Signatura: 

Llegit i conforme: 

SI NO 
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