
FOLLA DE INSCRIPCIÓN ESCOLAS DEPORTIVAS BUEU ATLÉNCO BALONMÁN

DATOS DO XOGADOR/A
fTtrOME:

DATA DE NACEMENTO: TALLA CAMISEIA: TALIA PANTALÓN:

ENDEREZO:

POBOAOóN: CÓDIGo PoSTAL:

E-MAIL: TELÉFONO:

SOCIO: E sf E NoN EeuERoseuo NE SOCIO: TIPO DE SOCIO: E lxoruouer E rnpltrnR E paorecroR

DATOS MÉDICOS

N9 SEGURIDADE SOCIAL:

ALERXIAS:

MEDICACIÓN:

OUTROS DATOS DE INTERÉS:

FORMA DE PAGO

DOMICILIAOÓN EN CONTA BANCARIA:

. A CUOTA DA ESCOIA FARANSE 2 CARGOS: SETEMBRO E XANEIRO)

o CARNET DE SOCIO CARGARASE EN SETEMBRO

NOME DO BANCO OU CAIXA:

Ng DE CONTA: ES

NOME E TITULAR DA CONTA:

Dlo? con DNI

con DNI

sendo pailnai/titorftitora do

dou a miña autorización paraneno/a

que acuda ás Escolas Deportivas do Bueu Atlético Balonmán durante a tempada 202O1202L.

Manafesto: Que coñezo e acepto o Regularnento do Prograrha de actividades e o protocolo de seguridade frente ao Covid-l9.

Que me atopo e os meus representados se átopan en condicións físicas adecuadas para partic;par nesta actividade, Que non
padezo, e os meus representados non padecen enfermidades, defecto físico, lesión ou calquera outra circunstancia que puidera
aEravarse ou perxudicar grirvemente a saúde por participar nestas actividades, Que si padecera, ou os meus representados
gadeceran algúntipodelesión,defectofísicooucalqueraoutracircunstanciaquepuideraagravarseouperxudicargrwemente
a saúde, ao participar nestas actividades, poreino en coñecémento da organización, acatendo as decisións que ao respecto se
adopten polos responsables do programa, Autorizo ao Bueu Atlético Balonmán e ao IMD para usar calquera fotografía,
filmación, gravación ou calquera outra forma de arquivo da miña participación ou dos meus representados, sen dereito a

cpntraprestaeión económica ou de calquera outro tipo. Cons¡nto expresamente gue o Bueu Atlético Balonmán poida tratar os
datos de saúde do menor no caso necesario dado que se facilitaron voluntariamente. Fago extensivo este consentimento
expreso ás decisións médicas que poidan adoptarse, no caso de extrema urxencia e baixo a adecuada dirección facultativa,
renunciando expresamente a esixir responsabilidade algulnha por lesión que puidera orixinarse como consecuencia das

actividades que realicen as Escolas do Bueu Atlético Balonmán, que asurño na súa totalirJade. Por último, acepto a inclusión
dos meus datos persoais na ba¡e de datos do Club para o seu tratamento interno exclusivamente, no cumplimento do disposto
na Ley Orgánica LS(L999 do 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal, e autorizando expresamente ao Club

á inclusión do meu teléfono nos Brupos de whatssap para a comunicación co equipo do meu fillo/a.
A publicación de material audiovisual en plataformas non oficiais do Club, serán responsabilidade do representante legal.

Bueu, a _ de

Asinado pai, nai, titor:

de 2021


