
SOL∙LICITUD ESCOLA TRAMPOLÍ TEMPORADA 2017/2018 

 

   

Av. Litoral, 86‐96, 08005 Barcelona    
Tel. 93 221 06 76  
Email: marbella@elconsell.cat 
 

DADES PERSONALS DEL NEN/A 

NOM I COGNOMS   

DNI NEN/A    CAT SALUT   

DATA DE NAIXEMENT    CP.   

EMAIL    TELF.  

 

DADES BANCÀRIES 

NOM DEL TITULAR   

DNI DEL TITULAR   

NÚM. IBAN   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __  

 

HORARI ACTIVITAT 

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

17:15 A 18:45 
 GRUP 

COMPETICIÓ 
2008‐2007 2011‐2010‐2009  2008‐2007  2011‐2010‐2009 

18:15 A 19:45    2006‐2005
2004‐2003‐2002‐

2001‐2000 
2006‐2005 

2004‐2003‐2002‐ 
2001‐2000 

 

TARIFES 

CUOTA MENSUAL  43€/MES 

CUOTA GRUP COMPETICIÓ 
(ENTRENAMENTS AMB EL SEU GRUP + DV)  60€/MES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 
(OBLIGATÒRIA)  3,30 € NASCUTS/DES (2007‐2011) 

 

El signant accepta les normes de funcionament i conducta establertes per CEEB, CEM LA MAR BELLA en la seva normativa d'ús i accés a les instal·lacions, 

les quals estan registrades al pàgina WEB WWW.CEMMARBELLA.CAT. L’ incompliment d'aquest reglament pot comportar una sanció. 

En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, 

de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals inclosa la impremta digital , formaran  part dels fitxers de 

CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) la finalitat és la gestió del control de accés,  manteniment de la relació; així com el 

desenvolupament de les tasques d´ informació i altres tasques pròpies del CEEB per mitjans electrònics o postals (Per imperatiu legal els menors queden 

exclosos de l'enviament de publicitat). Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: AV. LITORAL, 86-96 - 08005 BARCELONA. 

Autoritzo a CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) a la reproducció de la meva imatge en temps real en el monitor d’entrada al 

centre. 
 

CEEB‐CEM LA MAR BELLA    SIGNATURA

Signatura i segell  Signat 
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