
DADES PERSONALS: 

ESCOLA LA VILA 

INSCRIPCIÓ o 
MODIFICACIÓ DE DADES 

CONTACTE 

QUOTA ANUAL: 

Pagament fraccionat (rebut domiciliat) 
80 € octubre / 80 € gener / 80 € abril

QUOTA D'INSCRIPCIÓ: 25 € (En efectiu). Assegurança i llibret de Judo.
Autoritzo al Club Esportiu Vall del Terri per realitzar els càrrec en el meu compte corrent amb 
el següent número IBAN: 

ES 

    No hi haurà devolucions en cap modalitat de pagament en cas de deixar l'activitat. 

Horari: 1r a 6è divendres de 12:30 a 13:30 ( opció segon dia a Cornellà dintre de l'horari i dia del seu grup d'edat). 

Places limitades, per ordre d'inscripció, amb prioritat pels alumnes que continuïn de l'any anterior. 
CONDICIONS LEGALS DE LA LOPD 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que les dades personals recollides en aquest document 
són incorporades als fitxers del Club Esportiu Vall del Terri amb la finalitat de gestionar el servei que ofereix l’entitat. El sotasignat autoritza de forma expressa el 
tractament d’aquestes dades, així com futures dades que puguin facilitar-nos per a la correcta prestació del servei. El Club Esportiu Vall del Terri es compromet a tractar 
les dades amb la màxima reserva. Tanmateix la persona sotasignada declara que ha estat informada, que accepta que les dades siguin utilitzades per fer una bona gestió 
de l’activitat, rebre informació, crear llistats de participants i contacte per a comunicació d’incidències i d’altres aspectes relacionats amb l’activitat. Assumint que si es 
vol revocar el consentiment en qualsevol moment i exercint els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, s’ha de 
fer mitjançant una sol·licitud dirigida al correu contacte@judovalldel Terri.cat. 



Autorització pels drets d’imatge. 
 

Autoritzo a el Club Esportiu Vall del Terri a realitzar l'enregistrament d'imatges i so fixes i en movi 
- ment (fotos i vídeo) durant el desenvolupament de les diverses activitats amb finalitats de difusió i 
arxiu, i sempre d'acord amb la legislació vigent en matèria de dret d'imatge i de protecció a la intimi- 
tat de les persones. No obstant això, l’organitzador no es fa responsable de l'enregistrament sonor o 
d'imatges per part de terceres persones en activitats obertes al públic en general. 

□ Sí □No 

Autorització paterna. 

En/na  amb DNI  com a pare/mare/tu- 

tor/a d’en/na   

seus monitors/es i professors a: 

autoritzo al Club EsportiuVall del Terri i els 

 
 

1. Anar a buscar al nen a  un cop finalitzin les classesi 
portar-los a l’espai predeterminat per realitzar la classe o activitat de Judo pertinent. 

 

□ Sí □No 

□ Autoritzo al meu fill/a, a assistir I participar en els entrenaments, competicions o activitats que 
organitzi el Club Esportiu Vall del Terri en el pavelló de Cornellà del Terri I d’altres activitats que es 
puguin organitzar a fora de l’espai de la mateixa entitat. 

□ Sí □No 

□ Que el professor o m onitor responsable del nen/a en el moment de l’activitat o classe prengui les 
decisions médico-quirúrgiques que siguin necessàries en cas d’extrema urgència, sota la direcció 
facultativa pertinent. 

□ Sí □No 
 

El Club EsportiuVall del Terri declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals, 
materials I personals que puguin patir els esportistes abans, Durant o després de l’entrenament , 
competició o activitat. 

 
 

Amb la següent signatura, l’inscrit o, en cas d’un menor d’edat, el seu pare/mare o tutor legal 
, es compromet a acceptar les autoritzacions esmentades anteriorment. 

 
 
 

Signatura i DNI: 
 
 
 

A  el  d‘/de del 20   
 
 

CLUB ESPORTIU VALL DEL  TERRI 

PAVELLÓ MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL TERRI 

17844 Cornellà del Terri (Girona) 

Telf: 686189922 / Correu-e: contacte@judovalldelterri.cat www.judovalldelterri.cat 

mailto:judoyamashita@gmail.com


 
 

 

ESPORTISTA 
 
 
AUTODECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT EN RELACIÓ A LA MALALTIA 
COVID- 19, PER A ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
Jo,...........................................................................................DNI......................... 

 
Esportista del Club................................................. 

 
Amb domicili...................................................................telèfon............................ 

 
En cas de ser menor d’edat, omplir aquest apartat : 

Jo,.............................................................amb DNI........................................... 

Pare de l’esportista (nom del fill/a).................................................................. 
 
Manifesto que : (marqueu amb una “X” el que correspongui) 
Manifesto que el meu fill/a: 

 
□ Ha estat diagnosticat per la infecció del SARS-COV-19 i ja no tenir antígens (o no estar 

en període de contagi). 
□ No tinc actualment cap símptoma compatible amb la malaltia Covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar general, mal de gola, diarrea. ) ni els he tingut en els 
darrer 15 dies. 

□ No he estat en contacte estret (durant els darrers 15 dies) d’un cas probable o confirmat 
de la malaltia Covid-19. 

□ No he tingut, durant l’última setmana, símptomes relacionats amb la infecció per 
coronavirus SARS-Cov-2, no haver tingut temperatura corporal superior a 37’3º C, tos, 
disnea, astènia, somnolència, miàlgia, anorèxia, diarrea, alteracions a l’olfacte, 
alteracions al gust ni alteracions dermatològiques. 

 
Em comprometo a: 

 
□ Respectar les indicacions que em puguin donar els responsables de la instal·lació 

esportiva municipal, pel que fa a seguretat i higiene. 
□ Complir amb les mesures previstes d’us de la instal·lació (segons senyalització a la 

mateixa o indicacions del personal responsable). 
□ No utilitzar vestidors ni altres dependències annexes. 
□ Respectar l’horari d’entrada i sortida de la instal·lació. 

 

Signatura 
 
 

Data:    
 

CONDICIONS LEGALS DE LA LOPD 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que les dades personals recollides 
en aquest document són incorporades als fitxers del Club Esportiu Vall del Terri amb la finalitat de gestionar el servei que ofereix l’entitat. El sotasignat 
autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que puguin facilitar-nos per a la correcta prestació del servei. El Club 
Esportiu Vall del Terri es compromet a tractar les dades amb la màxima reserva. Tanmateix la persona sotasignada declara que ha estat informada, que 
accepta que les dades siguin utilitzades per fer una bona gestió de l’activitat, rebre informació, crear llistats de participants i contacte per a comunicació 
d’incidències i d’altres aspectes relacionats amb l’activitat. Assumint que si es vol revocar el consentiment en qualsevol moment i exercint els drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, s’ha de fer mitjançant una sol·licitud dirigida al correu 
contacte@judovalldel Terri.cat. 
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