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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT ICÀRIA
CURS 2020-21
L’associació (AEE) té com a objectiu general el foment de la pràctica esportiva extraescolar
dels/de les alumnes de l’Institut Icària i d’altres persones relacionades amb la comunitat
educativa (ex-alumnes, professors, pares, germans, gent del barri i del municipi) La presidenta
de l’AEE és la directora de l'Institut, la resta de la junta directiva la formen professors/res, pares/
mares i alumnes. L’Associació administra el cobrament i col·labora en la integració de la Vela
Lleugera Escolar a la matèria d’Educació Física de l’Institut Icària. La inscripció a la Vela
Escolar es realitza amb el professor/a a principi de setembre en horari lectiu.
**Tots els participants han de ser socis/es, la quota anual és de 20 euros per família.
L’AEE la cobrarà a primers de novembre de 2020.

LES INSCRIPCIONS DEL CURS 2020-21 S’HAN DE FER ON-LINE
aneu al web: www.aeeinsicaria.com , finestra INSCRIPCIONS 2020-21
1- OMPLIU EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CURS 2020-21,al web www.aeeinsicaria.com
Obligatori per tothom. (Antics I nous/noves esportistes) Qui no tingui accés online, pot enviar
els documents d’Inscripció en PDF al mail aeeiesicaria@gmail.com o lliurar-los en paper al despatx
de l’AEE/AFA.
2- NOUS i NOVES ALUMNES CURS 2010-21 o aquells que vulguin CANVIAR les dades SEPA
del curs anterior.
Envieu al mail aeeiesicaria@gmail.com els següents documents omplerts, signats i escanejats:
2.1 - Sepa AEE (obligatori per a totes les activitats)
2.2 - Sepa CET10 (a més del Sepa AEE, per les activitats de Futbol, Voleibol, Bàsquet,
Taekwondo, Parkour, Danses Urbanes, Tennis Taula,Patinatge, Skate)
3.3 – Full d’inscripció de l’alumne - Centre Municipal de Vela (per activitats de Vela I
Windsurf extraescolars)
3- ALUMNES QUE JA EREN SOCIS/ES EL CURS ANTERIOR (2019-20)
No cal enviar SEPES (utilitzarem els Sepes del curs passat amb el vostre consentiment reflectit
al formulari d’inscripció) Si feu alguna activitat de Vela o Windsurf extraescolar , envieu el Full
d’inscripció CMV.
●

Pel bon funcionamenti per a que els grups es mantinguin el més estables possible,
demanem un compromís trimestral per a totes les activitats.

●

L'AEE gestionarà el cobrament de la Quota socis AEE, les activitats de Vela extraescolar,
Windsurf i Pàdel.
La fundació CET 10 gestionarà el cobrament de les activitats de Futbol, Bàsquet, Voleibol,
Patinatge, Skate, Roller, Parkour,TennisTaula,Taekwondo, Danses Urbanes.

●
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Per donar-se de baixa s’ha d’avisar a la secretària de l’AEE, abans del 25 del mes
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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS
CURS 2020-21
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A:
Data d’inscripció:
Data de naixement:

Nivell escolar Curs 2020-21:

Escola/ Institut/ Universitat de procedència:
Nom i cognoms de la mare/pare o tutora legal:
Adreça:

Municipi:

Tel. casa:

CP:

Mòbil mare/pare:

Mòbil >18 anys:

E-mail pare/mare/tutor legals (majúscules) :
Nº CatSalut alumne/a : lletres i números l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
si
si

no
no

He llegit i accepto la política de privacitat

si

no

Accepto l’enviament de e-mails amb informació de les activitats, comunicats i promocions de l’AEE

Accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de l’AEE Institut
Icària a mi o al meu tutelat/tutelada per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials i murals de l’Institut.

Vull ser soci de l'AEE
(marqueu la casella)
*L’adhesió a l'Associació Esportiva Escolar té un cost de 20€ per família i curs.
*Cal ser soci de l'Associació Esportiva Escolar per fer les activitats.

signatura pare/mare /tutors legals
Recordeu que tots els fulls d’inscripció i de les dades Sepa, cal lliurar-los:

Opció A: Ompliu el documents al formulari d’inscripció que trobareu al web
www.aeinsicaria.com pestanya INSCRIU-TE !
Els nous/noves alumnes envieu els SEPA AEE i SEPA CET10 . Ompliu-los,
signeu-los i escanejats envieu-los al E-mail aeeiesicaria@gmail.com
Opció B: al despatx de l'AEE/AMPA. Només per qui no tingui accés a internet
Si teniu dubtes visiteu la www.aeeinsicaria.com, allí trobareu tota la informació i els
documents, o truqueu-nos. Estem a la vostra disposició.

CAL MARCAR LES PETICIONS A LA GRAELLA
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D’acord amb el que estableix lla normativa vigent sobre la Protecció de Dades, l'AEE Institut Icària disposa d’un fitxer de dades de caràcter
personal, en el que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses,
organitzacions i persones contractades per l'AEE, com CET10, així com als organismes públics que ho demanin. En tot cas la persona interessada
pot exerci els seus drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació dirigint-se per escrit a la seu de l'AEE Institut Icària, Dr Trueta 81,
Barcelona 08005 al mail aeeiesicaria@gmail.com

ACTIVITATS CURS 2020-21
INICI DE TOTES LES ACTIVITATS: del 14 de setembre de 2020 fins el 22 de juny 2021 , excepte les
activitats de Pàdel i Vela Extraescolar que començaran el 30 de setembre. Els equips de Futbol Federats
començaran els entrenaments el dia 1 de setembre.
Per començar l’activitat tothom ha d’haver fet la inscripció Online al web www.aeeinsicaria.com o en el cas
excepcional de no tenir accés a internet, presentar aquest documents a la secretaria de l’AEE.
MARQUEU QUINES ACTIVITATS VOLEU REALITZAR A LA COLUMNA DE PETICIÓ
PETICIÓ
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ACTIVITAT

SEXE NIVELL

DIES

HORARI

PREU

MES/TRIM

Vela extraescolar (44h)

Mixt

ESO/BTX

Dime

16:00-18:00

135,00 €

trimestre

Vela adults curs (33 h )

Mixt

Adults

Dill o Dimecres

16:00-18:00

195,00 €

trimestre

Windsurf 1 dia

Mixt

ESO/BTX

Dll /Dma /dime /Djo / Div

16:00-18:01

221,00 €

trimestre

Windsurf 2 dies
Windsurf Federat 2 dies

Mixt

ESO/BTX

Dmt o Dime o Dij o Div

16:00-18:00

321,00 €

trimestre

Mixt

ESO/UNIV

Sense tancar

Sense tancar

XX €

trimestre

Windsurf Infantil 1 dia

Mixt

8 a 11anys

Dime+Diss/Diumg

17:15-18:45

167,00 €

trimestre

Windsurf Infantil 1 dia

Mixt

8 a 11anys

Dissbte o Diumen

10:00-12:00

167,00 €

trimestre

Windsurf Adults 1 dia (60h)

Mixt

Adults

Dimarts o dijous

16:00-18:00

370,00 €

trimestre

Windsurf Varada individual

Mixt

juvenils

Descompte 30%

149,50 €

semestre

Windsurf Varada compartida

Mixt

juvenils

Descompte 30%

75,00 €

semestre

Windsurf Varada + de3 temp Mixt

juvenils

> de 21 anys

213,00 €

semestre

Pàdel 2 dies

Mixt

ESO/BTX

Dill i Dme o Dmt i Djo

16:30-17:20

58,00 €

mes

Futbol Sala CEEB Preinf

Masc

ESO 1r

Dill i Dime

16:30-17:30

37,50 €

mes

Futbol Sala CEEB. Inf

Masc

ESO 1r

Dill i Dime

16:30-17:30

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Inf

Masc

ESO 2n

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Cadet

Masc

ESO 3r/4t

Dmt i Dijous

19:00-20:00

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Cadet

Masc

ESO 3r/4t

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Juv

Masc

Btx.

Dmt i Dijous

19:30-20:45

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Juv. Juni

Masc

BTX.Ex.Alu

Dmt i Dijous

19:45-20:45

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Sènior

Masc

Ex.Alum.

Dmt i Dijous

20:30-21:45

56,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Alevi

Feme

Primària

Dmt i Dijous

17:45-19:00

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Alevi

Feme

Primària

Dmt i Dijous

17:45-18:45

37,50 €

mes

Futbol Sala CEEB. Inf/Cadet Feme

ESO 1r/4t

Dill i Dime

17:30-18:30

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Inf/Cadet

Feme

ESO 3r/4t

Dill i Dime

17:15-18:30

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Juv

Feme

BTX

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Sènior

Feme

Ex.Alum.

Dill i Dijous

20:30-21:45

56,00 €

mes

Basquet CEEB Infantil

Fem

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

17:15-18:30

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Infantil

Masc

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

17:15-18:30

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Cadet

Masc

ESO 3r/4t

Dmt i Dijous

17:15-18:30

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Juvenil

Masc

BTX

Dmt i Dijous

16:00-17:15

41,50 €

mes
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Basquet CEEB.Cad/Juv

Feme

ESO 3r/BTX

Dmt i Dijous

16:00-17:15

41,50 €

mes

Voleibol Iniciació

Mixt

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

16:00-17:00

26,00 €

mes

Voleibol CEEB

Mixt

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

16:00-17:00

37,50 €

mes

Voleibol CEEB

Mixt

ESO 3r/BTX Dmt i Dijous

17:00-18:00

37,50 €

mes

Taekwondo

Mixt

ESO

Dill i Dime

18:30-19:30

26,00 €

mes

Patinatge Artístic Inici

Mixt

ESO/BTX

Dmt i Dijous

16:15-17:15

26,00 €

mes

Patinatge Artístic. Show

Mixt

ESO/BTX

Dilluns

19:00-20:30

27,50 €

mes

Patinatge Artístic Competí

Mixt

ESO/BTX

Dime i Divendres

18:30-19:30

27,50 €

mes

Skate, Roller, Scooter

Mixt

ESO/BTX

Divendres

16:30-18:00

23,00 €

mes

Parkour

Mixt

ESO/BTX

Divendres

16:30-18:00

23,00 €

mes

Tennis Taula

Mixt

ESO/BTX

Dilluns

15:30-17:00

23,00 €

mes

Danses urbanes

Mixt

ESO 1r/2n

Dill i Dime

16:15-17:15

26,00 €

mes

Danses urbanes

Mixt

ESO 3r/BTX Dill i Dime

17:15-18:15

26,00 €

mes

Atenció !!
«Els horaris programats, es podrien veure alterats a principis de Setembre arran de la Pandèmia del
Covid-19 . En aquest cas, tornaríem a refer la graella i faríem noves propostes. Si algú s’hagués
inscrit amb anterioritat als possibles canvis, i no estigués d’acord amb el nou horari, es podria donar
de baixa enviant un mail a aeeiesicaria@gmail.com o bé trucar al 932212807 per buscar sol.lucions»

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS:
VELA LLEUGERA EXTRAESCOLAR: Oberta a tot l’alumnat els dimecres a la tarda. El preu
no inclou
l’assegurança de la Federació Catalana de Vela (entre 8 i 10 € anuals). Es fan 44h anuals repartides en
tres trimestres. Inici el 30 de setembre de 2020
WINDSURF INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT de 12 a 22anys: Obert a tothom.. El preu no inclou
l’assegurança de la Federació Catalana de Vela per tot el curs (entre 8 i 10 € anuals). L’horari de l’activitat és
un o dies per setmana. Inici el 14 de setembre de 2020
WINDSURF REGATES a partir de 12 anys: L’objectiu és que els/les alumnes participin en les regates de
nivell iniciació o Techno Plus que organitza la Federació Catalana de Vela. Amb material propi.Inici el 14 de
setembre
WINDSURF INFANTIL de 8 a 11 anys: Per nenes i nenes de Educació Primària, que vulguin aprendre a
navegar en Windsurf. Inici 14 de setembre de 2020
VELA LLEUGERA/ CREUER/ WINDSURF ADULTS: Oberta a tots els pares, mares i professorat i adults
que es vulguin fer socis. El preu no inclou l’assegurança de la Federació Catalana de Vela (10 € anuals
aprox.) .Inici 22 de setembre de 2020
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PÀDEL: Obert a tothom. 8 places per dues pistes. Es realitza a les pistes de Pàdel del CEM Nova Icària.
Inici l’1 d’octubre de 2020
TAEKWONDO, TENNIS TAULA I DANSES URBANES sense competició. Entreno al gimnàs de l’Institut.
Inici el 14 de setembre de 2020
SKATE & ROLLER, SCOOTER: Gaudir i aprendre noves tècniques sobre rodes. Pati de l’Institut.
PARKOUR: Saltar, coordinar, desplaçaments impossibles..... Desplaçar-se superant els obstacles que es
troben sobre el camí.. Una hora i mitja setmanal. Pati de l’Institut
BÀSQUET- VOLEIBOL- PATINATGE,- FUTBOLSALA: Participació en Lligues Escolars del CEEB.
Entrenaments a les pistes de l’Institut Icària. Inici el 14 de setembre de 2020
FUTBOL SALA: Participació en Lligues Federades. Entrenaments a les pistes de l’Institut Icària. Inici l’1
d’octubre de 2020.
**Els partits de competició, a demés dels entrenaments els dies i hores senyalades, es jugaran en divendres
a la tarda o en dissabtes.
**Tots els preus de les activitats que fem amb CET10 inclouen assegurança.


L'equipació és obligatòria per els equips federats: Polo, dessuadora, pantaló curt
d’entrenament, segona equipació taronja, anorac, xandall i motxilla . La primera equipació color grana és
gratuïta
Si no tens l'equipació, encercla la talla: XS –S – M – L –XL (Preu que us cobrarà CET10: 140 € aprox.)


La dessuadora d’entrenaments és obligatòria per els equips
competicions
CEEB: Les dessuadores de l’AEE i de CET10, són gratuïtes.
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POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. CET 10 LLEURE S.L (entitat que forma part de la xarxa d’entitats de CET10), posa a la seva disposició
la informació addicional relativa al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de CET10 basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, recollim la informació
addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que ha de conèixer. Dades del responsable: Identitat: CET10 (CET 10 LLEURE, S.L).
Domicili: RAMBLA GUIPÚSCOA 25 , BARCELONA, 08018. Contacte: privacitat@cet10.com Delegat de Protecció de Dades: privacitat@cet10.com. Amb quina finalitat tractem les seves dades
personals? a/ Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats de la xarxa CET10 i col·laboradors. b/ Gestionar els centres i/o activitats contractades. c/ Activitats de
publicitat i prospecció comercial d’iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre vinculades amb el sector esportiu, educatiu, oci i social. Li podrem oferir també, enquestes
d’opinió o satisfacció de les nostres activitats. d/ Estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis. Com hem obtingut les seves dades? Directament
dels interessats a través dels formularis habilitats per les entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents centres. Per quan de temps conservem les seves dades? Mentre duri la
relació contractual i comercial amb nosaltres, demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Quina és la legitimació per al tractament de les seves
dades? El consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis. La sol·licitud de retirada del consentiment per a l’enviament de comunicacions promocionals condicionarà la situació com a
usuari / client de qualsevol entitat CET10. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Si ets un usuari interessat en l’oferta esportiva, educativa, d’oci o social podrem transmetre les
dades de contacte a l’entitat CET10 responsable de l’activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests
proveïdors només podran accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l ’Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra
finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent. Quins són els seus
drets quan ens facilita les seves dades? Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se al tractament, la portabilitat de
les dades i el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a CET10, a l’adreça Rambla Guipúscoa 23-25 Baixos, Barcelona, 08018, o remetent
un correu electrònic a privacitat@cet10.com indicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI. Així mateix, l’informem que té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el
tractament de les seves dades personals. En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els
casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
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Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

A COMPLETAR PEL CREDITOR

Domiciliacó bancària de les Activitats Esportives de :

VELA EXTRAESCOLAR , VELA ADULTS, WINDSURF EXTRESCOLAR, WINDSURF
REGATES, WINDSURF INFANTIL, PÀDEL PISTA, QUOTA SOCIS AEE ANUAL.
IDENTIFICADOR DEL CREDITOR: CAIXA BANK

ES3621001841070200359782

NOM DEL CREDITOR: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT ICÀRIA
ADREÇA: C/DOCTOR TRUETA, 81 - 08005 - BARCELONA, - BARCELONA - ESPANYA.
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a l'AEE INSTITUT ICÀRIA, a enviar ordres a la
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la nostra entitat financera per debitar els imports corresponents al
vostre compte d'acord amb les instruccions de l'AEE INSTITUT ICÀRIA. Entre altres, teniu dret a ser reemborsats per la vostra
entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest
reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va debitar en el
seu compte. La informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a la seva disposició en la seva entitat.
A COMPLETAR PEL DEUTOR/TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC

NOM DE L'ALUMNE/A:

_____________________________________________________

NOM DEL DEUTOR/TITULAR DEL COMPTE: ___________________________________________________________
NIF: _____________________________________
ADREÇA DEL DEUTOR: C./Av./P./___________________________________________________codi postal___________
Població____________________________Provincia________________________________País_______________
Número de compte – IBAN

TIPUS DE PAGAMENT: pagament trimestral periòdic

Lloc ________________________________ data________ de___________________________20______
Signatura del deutor____________________________________________________

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNAT AQUEST ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENTREGAT AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA

A cumplimentar por el creditor o creditora

A emplenar pel creditor o creditora

Referència de l'ordre de domiciliació: DOMICILIACIÓ USUARIS/ÀRIES
Identificador del creditor o creditora
Nom del/de la creditor/a / Nombre del/de la
Adreça / Dirección

Rbla. GUIPÚSCOA 23-25
Codi postal - Població - Província / Codigo postal – Población - Provincia

08018 – Barcelona – Barcelona
País / Pais

A cumplimentar por el deudor o deudora

ESPANYA

A emplenar pel deutor o deutroa

creditor/a

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10

Vela Escolar
Centre Municipal de Vela
Full d’inscripció de l’alumne
Dades personals de l’alumne (Si us plau ompliu amb lletra majúscula i clara)
Nom
Cognoms
Edat
Data Naixement
Adreça
Codi Postal
Població
DNI de l’alumne
Telèfon
Email

Dades Centre Escolar
Nom de l’escola

Curs Escolar

Dades d’interès
Has navegat alguna vegada?
Tens alguna afecció? Asma, diabetis, epilèpsia, etc.
Tens alguna discapacitat que dificulti la teva mobilitat o aprenentatge?
L’alumne sap nedar, i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic i té capacitat de flotació?
SÍ
NO
IMPORTANT: En el cas que l’alumne no estigui familiaritzat amb el medi aquàtic o tingui algun
tipus de discapacitat, si us plau contacteu amb el professor responsable i coordinador de vela
abans de l’activitat.

Condicions d’ús
Sí

/ No

Accepto l’enviament d’emails amb informació de les activitats, serveis, promocions i
ofertes del Centre Municipal de Vela adaptades al meu perfil com a client.
Sí

/ No

Accepto i dono consentiment al Centre Municipal de Vela a que em pugui fotografiar a mi
i/o al meu tutelat/fill/a i fer ús de les imatges en els seus canals de difusió de les activitats i serveis.
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de VELA CATALANA, SLU amb CIF B-61438776 i domicili social a Port Olímpic, C / Moll de Gregal,
33, 08005-Barcelona, amb la finalitat de gestionar els serveis i productes contractats amb la nostra entitat. VELA CATALANA, SLU l'informa que les
dades seran conservades durant el període legalment establert a la normativa fiscal vigent (5 anys).
Igualment l'informem que les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a entitats bancàries, entitats de recobrament en cas
de morositat, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb
la prestació del servei contractat i les gestions inherents a aquest.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals,
així com revocar el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònic
info@velabarcelona.com amb fotocòpia de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
Més informació en Política de Privacitat (www.velabarcelona.com)

SIGNAT
Nom pare/mare/tutor legal:
DNI:
Data:

de

de 20......

