
Centre Juvenil Salesià La Sala 

Pg. Gaudí, 2  ● 08203 Sabadell (Barcelona) 

RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ El TRIQUI (2016-2017) 

Secció 

 Petits (1r i 2n)      

6 a 8 anys 

 Mitjans (3r i 4t)     

8 a 10 anys 

 Grans (5è i 6è) 

 10 a 12 anys 

 Pagat Talla de Samarreta 

Jo ________________________________________________________  amb DNI ___________________ 
com a pare/mare/tutor/a de ___________________________________________ renovo la inscripció amb 
el corresponent pagament en efectiu.  

A continuació indiqui l’edat i el curs de del noi/noia _________________ 

Declaro que les dades personals (telèfons mòbils, telèfons particulars, adreça del domicili, correu electrònic, 

protecció i tractament de la imatge) són les mateixes que vaig donar al Centre Juvenil el curs passat.  

           NO      SÍ  

En cas que la resposta sigui “NO”, indiqui les dades que ens cal actualitzar:  

- Telèfons:___________________________________________ 

- Adreça:____________________________________________ 
- Correu electrònic:____________________________________      

Hi ha hagut algun canvi en les dades de la fitxa mèdica? 

           NO      SÍ  

En cas que la resposta sigui “SI”, demani la fitxa mèdica per omplir-la de nou.  
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Autorització per a activitats i sortides 

Jo, en/na........................................................................................................................, amb  

DNI número .........................................................., com a pare /mare / tutor/a  de 

................................................................................................................................., sota  la   

meva  responsabilitat,  l’autoritzo  a  participar  a  les  activitats  i  sortides  que organitza  

l’Associació  El  Triqui/La  Sala  durant  el  curs  escolar  2014-2015,  sota  les condicions 

establertes. 

Faig extensiva  aquesta  autorització a  recollir  les dades sanitàries pertinents i a les 

decisions  medicoquirúrgiques  que  fos  necessari  adoptar  en  cas  d’urgència,  sota  la 

pertinent direcció facultativa. 

Sabadell, a   de  de 2 0 1  6 Signat, 

  

Autorització per a SORTIR SOLS 

Jo, en/na.................................................................................................................... ...., amb  

DNI número .........................................................., com a pare /mare / tutor/a  de ................... 

......................................................................,  una  vegada  concloses les activitats de l’Esplai El 

Triqui, 

 l’autoritzo a sortir sol/a de l’Esplai un cop finalitzada l’activitat 

 no l’autoritzo a sortir sol/a de l’Esplai un cop finalitzada l’activitat 

 

Sabadell, a   de  de 2 0 1 6 Signat, 

 

 

 

 

 

Tractament de les dades personals 

La Associació El Triqui/La Sala compleix integrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal LOPD 15/1999 i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva 

activitat.  

Les dades que ens facilita seran incorporades als  fitxers de l’Associació El Triqui/La Sala amb la finalitat de 

complir amb els requisits legals, d’organització administrativa, de comunicació i publicitat per tal de garantir 

d’adequada prestació del servei. 
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Per exercir el seu dret d’accés als fitxers, a rectificar les dades si son errònies i a donar-se de baixa dirigint-

se a Secretaria de l’Associació El Triqui/La Sala, pg. Gaudí nº 2, 08203 Sabadell (Barcelona). Així mateix el 

centre pot enviar les dades de nom, cognom i domicili a les entitats vinculades a aquesta entitat/centre 

(Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians, així 

com la companyia d’assegurances) per a l’organització i informació de les seves activitats. 

Per poder atendre al jove amb les millors condicions es recullen les dades medico – sanitàries, adients per 

les quals es demana el seu consentiment i la seva autorització perquè, en cas d’urgència, pugui ser atès 

sanitàriament sota la direcció facultativa adequada i si s’escau, pugui ser degudament internat. Qualsevol 

modificació  que  es  pugui  produir  en  les  dades  de  caràcter  personal,  el  sota  signant  es compromet a 
notificar-les al centre per procedir a la seva actualització. 

El sota signant, ............................................................................................................., amb   DNI   número 

......................................................., com  a  pare/mare/tutor   de ............................................................ 

.........................................................................., accepto que les dades personals recollides en el present 

formulari siguin tractades pel centre amb les condicions indicades. I, per a que consti, signo a continuació.  

Sabadell, a ................. de ................................................... de 2016 

Consentiment patern (signatura) Consentiment del destinatari si és major de 

14 anys (signatura) 

  

 


