
NADAL

ESPORTIU
AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

EDUARDO LATORRE

Els dies 27 i 30 de desembre de 2019 i els dies 2 i 3 de gener de 2020 se celebrarà el 

Nadal Esportiu en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre

Per a xiquets nascuts entre els anys 2007 i 2013

Els inscrits coneixeran diferents modalitats esportives, totes amb sessions preparades per 

tècnics especialitzats i pensades per a divertir a través de l'esport

Tots els inscrits podran participar dos dies, o els quatre dies si hagueren places lliures

S'haurà de triar l'opció prioritària i a més indicar la reserva per a poder gaudir de l'opció 

de quatre dies

INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ

DOS TORNS

27 i 30 de desembre

2 i 3 de gener

De 9:30 a 13:30 hores

PLACES LIMITADES

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

DEL 9 AL 17 DE DESEMBRE

AL CENTRE D’ESPORTS

CAL DUR: roba i capell de bany, roba esportiva i tovallola

JOCS D’AIGUA, RUGBY, ESPORTS DE RAQUETA, JUDO

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:  
DATA DE NAIXEMENT: 
TELÈFONS:  
ADREÇA ELECTRÒNICA:   
Marqueu amb una X el torn prioritari i, a més, marque amb una X si desitja els quatre dies. Es donarà 
opció de repetir en el segon torn només en el cas d'haver-hi places lliures. Si no hi hagueren places, 
la reserva serà per al torn sol·licitat. L’organització es reserva el dret de modificar els horaris o els 
díes de  l’oferta esportiva.

27 i 30 de desembre 2 i 3 de gener

Els 4 dies, si n’hi ha plaça lliure
Amb la inscripció s'autoritza l'Ajuntament d'Alcoi a fer ús de fotografies i vídeos generades en 
aquesta activitat i en les quals apareguen inscrits.

El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament d'Alcoi, amb domicili en Plaza d'Espanya, 1, 03801 
Alcoi. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractats és la gestió de l’organització d’una activitat esportiva. La legitimació per a 
realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació 
legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els Drets que vosté com a interessat ostenta 
consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. La 
manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de 
Dades en la web: https://www.alcoi.org/ca/ayuntamiento/dpd/index.html

Aquesta inscripció s’haurà de lliurar 
al Centre d’Esports, Av. Juan Gil-
Albert, 6.

O bé enviar-la escanejada en format 
PDF a: esports@alcoi.org Signatura del pare/mare

INSCRIPCIÓ DEL 9 AL 17 DE DESEMBRE DE 2019


	Página 1

