
 Moll de ponent S/N 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel : +34 93 8160351 
casal@rocroi.com 

Inscripció CAMPUS DE VELA 2018 ( 10 a 14 hs) 

DADES DEL PARTICIPANT 
Nom i cognom  ..............................................................................................................................  
Adreça ..............................................................................................................................................  
Població ...........................................................................................................................................  
DNI/N.I.E  ..............................................................  Data Naixement _ _/_ _/_ _ _ _ 
Tel fix …………………………………………… Tel Mòbil  .............................................................  
Email ....................................................................... @ ....................................................................  
Apte per a practicar esport ? SI / NO   Sap nedar ? SI / NO 
CatSalut N° .....................................................................................................................................  
Malalties ? SI / NO especificar ................................................................................................  
Escola i curs ...................................................................................................................................  
 
Setmanes 1 Set 110€ / 2 Set 210€ / 3 Set 300€ / 4 Set 390€ / 5 Set 470€ Més de 5 Set consulteu 
25/6 al 29/6 02/7 al 06/7 09/7 al 13/7 16/7 al 20/7 23/7 al 27/7 30/7 al 3/8 

      
6/8 al 10/8 13/8 al 17/8 20/8 al  24/8 27/8 al 31/8 3/9 al 7/9 

     
Acollida Si/no  

MINIM 4 PAX PER FER GRUP SETMANAL 

Pagament: PORTAR FOTOCOPIA DNI I CAT SALUT 

Ef Efectiu V Visa    B BBVAES38 0182 3254 6202 0179 4454 
Per a transferències, imprescindible enviar per email el 
comprovant en PDF,indicant nom i tipus de casal. 

 
En/Na ........................................  com a pare/mare o tutor i amb dni n° ..............................  Inscriu al nen al campus 
RocRoi i certifico que les dades són certes. 
Autoritzo als organitzadors a prendre fotografies al nen menor d’edat inscrit al casal i penjar-les a la pagina web i 
xarxes socials. 
 
Data        Signatura  i DNI del Pare/Mare o representant Legal 
 
 
 
 
 
 
 
Autoritzo al menor d'edat a anar-se'n sol a casa un cop finalitzada l’activitat ?   SI /  NO 
 
De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), Reglament (UE) 2016/679,  li informem que les dades personal 
si adreça de correu electrònic facilitades voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és Jalluca S.L, sent 
la finalitat del fitxer portar a terme la inscripció i gestió del Casal  Esportiu i poder comunicar informació de les diferents activitats de l’empresa.Si ho desitja, 
podrà vostè exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic a 
bcn@rocroi.com, indicant en la línia de "Assumpte" el dret que desitja exercir, mitjançant escrit acompanyat de copia de document oficial que li identifiqui. 
 

Cal portar banyador,recanvi de banyador, xancles, tovallola, crema solar, gorra ,esmorzar i aigua 


