
FULL D’INSCRIPCIÓ 26 CAMPUS CBA . ESTIU 2022 
 
 
PREUS I MODALITATS: Si fas les 4 primeres setmanes la 5ª és totalment GRATIS ! 
       Jugadors CBA    Altres Participants     Campus ½ jornada (NO inclou sortides) 

 2 SETMANES 230€  240€  125€ 
 3 SETMANES 325€  335€  175€ 
 4 SETMANES 410€  420€  220€ 
 5a SETMANA  100€ (si no has fet les 4 primeres set.)    75€ (si no has fet les 4 primeres) 

*Descompte: 15€ al segon germà/na. 

   TORN: Marca les setmanes a les quals assistiràs, amb un mínim de 2 setmanes.  
   Hi ha l’opció de només matins o tardes:  
 

 

 
SERVEI de Permanències: A partir de les 8:00. Marqueu setmana i afegiu l’import total. 
      10€ per setmana, 3€ ocasional        1a    2a    3a    4a    5a  
Servei de menjador: 1€/dia 
 
Dades d’interès: 
Nom……………………………………..............……….Cognoms…………………………...................………………………......… 
Nom pare/mare/tutor……………………………………..............................……………………...…………………......……….. 
Adreça………………………………………………………………………..…….........………………..........… CP……………................. 
Població……………………………………...……….. E-mail…….……………………..........................…………………………....... 
Mòbil.................................... Data Naixement.........../........../........... Club/Equip........................................ 
Talla Samarreta............ Prens algun medicament?........ Quin?.................................................................... 
 

Autorització pare/mare/tutor 
Senyor/a.......................................................................................amb DNI.................................. 
Autoritza al seu fill/a..................................................................a assistir al Càmpus de Bàsquet del 
CB.Argentona, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirurgiques. que fossin 
necessàries en cas d’extrema urgència, sota pertinent acció facultativa.  
 

Signatura del pare/mare/tutor-a, ......... de ........................... del 2022 
 
 
 
 
 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
Responsable del tractament: Club Bàsquet Argentona (CBA) 
Finalitat: Formalitzar les inscripcions al Campus d’Estiu organitzat pel CBA, facilitar la participació i promoció de les activitats, sortides,...  i 
donar/enviar informació relacionada amb CBA. 
Dades: es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals. 
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’Oficina del Club Bàsquet Argentona (Avda. Països Catalans, s/n 08310 Argentona)  
El Signatari o el seu representant legal (en cas de ser menor d’edat) manifesta la seva conformitat amb la present clàusula legal i autoritza al CBA 
per poder cedir o tractar les seves dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades. 


