
   NORMATIVA DE L’ENTITAT ORGANITZADORA            

Només s’acceptaran canvis en les inscripcions a les activitats de curs al final de cada trimestre durant el curs 
2019/2020. Les quotes són mensuals de setembre a juny, independentment dels dies festius i de vacances 
que vinguin descrits en el calendari que puguin afectar al nombre de sessions d’activitat. 
Les quotes són mensuals i per avançat.  
Les baixes s’han de comunicar abans de la finalització del 20 del mes anterior per ser efectiva al mes 
següent. 

 
Signatura mare/pare/tutor: 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ CURS 2019/2020 
 

Marxa sol/a a casa: SI NO 

JOVES (Pandas) 
Nascuts 2005-2002 

 INSTITUT:  
 
 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 Espai Jove 

Projectes 
Barri 

 
Tradicions 

 
Chore-s’plai 

 
Jovechef 

*encercleu l’activitat desitjada 
 

QUOTES MENSUALS CURS 19/20 
Matrícula Quota Jove 

 
27€ 

 
16€ 

 
 

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ CURS: 
Jo (nom de la mare/pare/tutor/a) ............................................................................................................ amb DNI 
núm...............................   autoritzo   a  ......................................................................................................... 
amb DNI núm.......................................................... a participar de les activitats a les que l’he inscrit i que realitza 
el Centre d’Esplai Can Serra durant el curs 2019/2020 i de totes aquelles sortides externes que esdevinguin de 
l'activitat inscrit/a. La validesa d' aquesta autorització serà fins a la data en que esdevingui baixa per escrit de 
l'Entitat. 
L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anular i/o modificar la proposta d’activitats en funció de la baixa 
inscripció o d’altres motius que es considerin. 

 

Signatura mare/pare/tutor/a 
 

 
 
L’Hospitalet del Llobregat, a ......... de ..............................de 20..... 

 
 

 



El Centre d’Esplai Can Serra – Fundesplai, amb CIF G61096368 i domicili social a la Carretera d’Esplugues, 12 de l’Hospitalet del 
Llobregat, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 983, l’informa que amb la complimentació 
d’aquest formulari, ha de fer constar de forma voluntària les dades que en el mateix es requereixen i marcar expressament les 
caselles corresponents, perquè d’aquesta manera: 

 

Autoritza a què les esmentades dades siguin incorporades en la seva condició d’associat/da al registre d’activitats de tractament 
que efectuï el Centre d’Esplai Can Serra en la seva condició de responsable, comprometent-se aquesta entitat a tractar-les de 
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, amb la finalitat de poder gestionar les 
qüestions pròpies de la condició de soci i/o usuari i l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per la 
mateixa. 

 

Consenteix a què les citades dades siguin conservades per Centre d’Esplai Can Serra pel temps necessari per a donar compliment 
a les finalitats de la seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva cancel·lació i eliminació. 

 

Autoritza a què Centre d’Esplai Can Serra pugui cedir les citades dades a tercers amb la finalitat de gestionar prestacions i serveis 
corresponents a la relació que a partir d’aquest moment es formalitzarà entre vostè i Centre d’Esplai Can Serra en la seva 

 

 
 

condició d’usuari d’aquesta entitat (p.e. entitats bancàries, administracions públiques, Poliesportius amb qui realitzem activitats 
etc.). 

 

En el cas de no facilitar les dades requerides en el formulari i, no prestar els consentiments de forma expressa anteriorment indicats, 
comportarà la impossibilitat de donar-se d’alta com a usuari del Centre d’Esplai Can Serra. 

 

Així mateix, Centre d’Esplai Can Serra l’informa que vostè: 
 

a) Pot contactar en qualsevol moment amb Centre d’Esplai Can Serraper realitzar les consultes, suggeriments, queixes, etc. que 
estimi pertinents en relació amb el tractament de les seves dades per part d’aquesta entitat, a través de la següent adreça de correu 
electrònic: canserra@fundesplai.org o mitjançant trucada telefònica al telèfon 93 438 60 42/637 411 425. 

 

b) Pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament dirigint-se 
a la següent adreça de correu electrònic de Centre d’Esplai Can Serra; canserra@fundesplai.org; o bé a la direcció postal indicada a 
l’inici d’aquesta clàusula. 

 

c) Pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 
 

Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis del Centre d’Esplai Can Serra. 

mailto:canserra@fundesplai.org

