FORMULARI PREINSCRIPCIÓ
XII JORNADES MULTIESPORTIVES I D'HÀBITS SALUDABLES
DADES PERSONALS:

Conserje:____________
NOM I COGNOMS _______________________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT ___________________________________ COL·LEGI_________________________________
DNI (USUARI) ________________________
DADES PARE/MARE/TUTOR/A

NOM I COGNOMS _______________________________________________________________________________
DIRECCIÓ _______________________________________________ POBLACIÓ_______________________________
TELÈFON_____________________ ADREÇA ELECTRÒNICA _____________________________________________
DADESS D'INTERÈS :
És Soci del Club SME

SI

NO

Va participar en jornades anteriors?

SI

NO

Pasqua 17

Nadal 17

Estiu 17

Participa en alguna activitat organitzada per el SME SI
Quina? ________________________

NO

Te bicicleta i casc

SI

NO

És autònom/a en el seu ús

SI

NO

DADES MÈDIQUES D'INTERÈS :
Té alguna malaltia crònica

SI

NO

Quina?

Té algun tipus d'al·lèrgia

SI

NO

A què?

Duu a terme algun tipus de règim alimentós

SI

NO

Por què? ___________________

___________________
___________________

PLACES DISPONIBLES
Es crearan grups de 15 places , en funció de l'edat dels participants.

CRITERI D'ASSIGNACIÓ DE PLACES
L'assignació de places en cadascun dels grups re realitzarà mitjançant una baremació de cadascun dels
participants preinscrits. Aquesta puntuació s'assignarà de la següent manera :

1. Socis Club SME
1. Haver participat en Jornades de Nadal 2017
2. Haver participat en Jornades de Pasqua 2017
3. Haver participat en Campus Estiu 2017
4. Tenir un germà que hagi participat en
qualsevol de les edicions anteriors i que
estigui matriculat en aquesta edició

5. Lletra Ordenadora (del segon trimestre)

2 punts
2 punts
1,5 punts/quinzena
0,5 punts
L

2. No Socis Club SME
1. Haver participat en Jornades de Nadal 2017
2. Haver participat en Jornades de Pasqua 2017
3. Haver participat en Campus Estiu 2017
4. Lletra Ordenadora (del tercer trimestre)

2 punts
2 punts
1,5 punts/quinzena
L

ELECCIÓ D'ACTIVITATS

Únicament pels de 5é i 6é de primària
FUTBOL

Ó

ZUMBA

SOFTBOL

Ó

RAQUETA

Pels de 5é i 6é de primària i 1r, 2 n, 3r i 4t d'ESO

Ó

FUTBOL SALA

SI

NO

BÀSQUET

Participaré de la JORNADA NOCTURNA al pavelló el dia 5 d’abril

PER ALS PARES/MARES :
Atenent a les peticions que rebem en les enquestes de la passada edició, sobre la possibilitat que els pares tingueren la
possibilitat de compartir algun dels moments d'aquestes Jornades amb els xavals, us plantegem alguna d'aquestes
possibilitats:

SI

NO

Vols i pots acompanyar-nos l'últim dia de les Jornades en l'eixida amb bici ?( imprescindible bici i casc ) SI

NO

Vols i pots participar dels esmorzars saludables col·laborant en la seua elaboració in situ ?

AUTORITZACIÓ :

Sr/Sra ___________________________________ amb D.N.I. ______________________ autoritza al Servei
Municipal d’Esports a convocar a mitjans audiovisuals i gràfics durant el període de realització de les activitats
i a l'enregistrament i exhibició de notícies o elements de comunicació en les quals aparega el meu fill/a

Borriana, ............. de març 2018

No autoritze a l'enregistrament i exhibició de notícies o elements de comunicació en les quals
aparega el meu fill/a durant el període de realització de les activitats

SIGNAT: ___________________________________________________________________________________________
D'acord amb el que es disposa en l'Art. 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que el lliurament de la
present sol·licitud suposa l'acceptació expressa al fet que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del
qual és l'Ajuntament de Borriana, qui podrà utilitzar-los per a finalitats informatives amb destinació a ciutadans i finalitats pròpies de
l'Administració. Li informem que la seua resposta a les preguntes que es formulen és obligada i que podrà exercitar els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyant fotocòpia del seu DNI, dirigit a: Secretaria General de l 'Ajuntament de
Borriana; Plaça Major, 112530 Borriana (Castelló) .

