
Full Inscripció - CAMPUS ATLETISME ESTIU 2022  

Club Atlètic Vic – CIF:G58126269   Telèfon de contacte: 938850480 / 744480648 
Carrer Antoni Vilà I Canyelles, s/n                                                     Correu electrònic: cavic@cavic.cat / escola@cavic.cat 

Has format part del Club Atlètic Vic durant la temporada 2021-2022:  SÍ  NO 

 Dades de l’atleta 

Nom i cognoms atleta: ________________________________________________________________ 

Data naixement: __________________________    DNI: ______________________________ 

Observacions mèdiques (Al·lèrgies, intoleràncies):  NO   SÍ ____________________ 

Adreça:_____________________________________ Població (Codi Postal):________________________ 

Telèfon:____________________________ Correu electrònic:__________________________________ 

Per formalitzar la inscripció s'haurà d'enviar el formulari emplenat a l'email del club (escola@cavic.cat) o 

portar-lo en mà a l'oficina. El pagament s'haurà de fer en efectiu a l'oficina del club en horari de 

secretaria. La inscripció no estarà feta fins que s'hagi realitzat el pagament. 

Selecciona les setmanes que vindrà al campus:  

Setmana  1 (27/06 - 01/07)     Setmana 2 (04/07 – 08/07) 

 Setmana  3 (11/07 – 15/07)    Setmana  4 (11/07 – 15/07)  

Setmana  5 (25/07 – 29/07)    sóc germà/na 10% 

 

 

 Dades del Pare/Mare/Tutor 

Nom i cognoms (Tutor/a):_____________________________________Telèfon:____________________ 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre 
(LOPDGDD), informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per S.I. 
Club Atlètic Vic amb la finalitat de dur a terme la matriculació de l’alumne i la gestió acadèmica del mateix 
durant la seva estada al centre. 
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre que no 
exerceixi cap dret dels qui l'emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc 
es farà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop complerta la 
prestació per a la qual es van recollir les dades personals, aquestes es guardaran, degudament 
bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent o se suprimiran amb les mesures de 
seguretat pertinents. 
S'informa a l'interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les dades en qualsevol moment i 
que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a la rescissió del contracte de prestació de serveis, ja que 
el tractament de aquestes dades és imprescindible per a l’execució del contracte. Així mateix, informem 
que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de aquestes dades i la limitació i 
oposició al seu tractament dirigint-vos a  
S.I. Club Atlètic Vic, C/ Antoni Vila i Cañellas s/n, 08500 Vic (Barcelona) o enviant un correu electrònic a 
cavic@cavic.cat, indicant el tipus de dret que vol exercir. També té dret a presentar una reclamació, si 
considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent davant l'Autoritat de 
Control (www.aepd.es). 
 

Talla samarreta :  4 6-8        10-12     14-16  S M L  XL 

 

Signatura de Conformitat:  
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