
AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
EDUARDO LATORRE

Els dies 28-29 desembre 2020 i els dies 7-8 gener 2021 es celebrarà el Nadal Esportiu 
en el C.E.M. Eduardo Latorre per a xiquets/es nascuts/des entre els anys 2008 i 2014 
Els inscrits coneixeran diferents modalitats esportives, totes amb sessions preparades per 

tècnics especialitzats i pensades per a divertir-se a través de l'esport
Els inscrits podran participar els dos dies escollits amb places llimitades segons 
grups d’edat i adjudicades per ordre d’entrada durant el dies de preinscripció.

Aplicació i obligat compliment de totes les mesures i normatives covid-19 vigents 

La preinscripció  però aquesta no garantitza la plaça, 
s’informarà tant de les inscripciones acceptades com les no acceptades

es realitzarà via e-mail,

INFORMACIÓ

PRE-INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
els dies 21 i 22 de DESEMBRE 
A L’EMAIL esports@alcoi.org 

enviant aquest document

7 i 8 de gener

DOS TORNS
28 i 29 de desembre

De 9:30 a 13:30 hores

PLACES LIMITADES

CAL DUR: roba esportiva, tovallola, mascareta i esmorçar
ACTIVITATS: ESPORTS DE RAQUETA, MULTIESPORTS i JUDO

ADREÇA ELECTRÒNICA: _____________________________________

DATA DE NAIXEMENT: _______________________________________
NOM I COGNOMS PARE/MARE:________________________________

TELÈFONS: ________________________________________________
DNI PARE/MARE: ___________________________________________

NOM I COGNOMS XIQUET/A: _________________________________

Marqueu amb una X el torn desitjat. Sols podrà triar un dels torns ofertats.
L’organització es reserva el dret de modificar els horaris o els dies de l’oferta esportiva.

28 i 29 de desembre 7 i 8 de gener
Amb la inscripció s'autoritza l'Ajuntament d'Alcoi a fer ús de fotografies i vídeos generades en 
aquesta activitat i en les quals apareguen inscrits.

El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament d'Alcoi, amb domicili en Plaza d'Espanya, 1, 03801 
Alcoi. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractats és la gestió de l’organització d’una activitat esportiva. La legitimació per a 
realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació 
legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els Drets que vosté com a interessat ostenta 
consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. La 
manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de 
Dades en la web: https://www.alcoi.org/ca/ayuntamiento/dpd/index.html

 PREINSCRIPCIÓ ELS DIES 21 i 22 DE DESEMBRE DE 2020

Aquesta preinscripció s’haurà d'enviar en les dates indicades a 
l’email del Centre d’Esports:  esports@alcoi.org
Les inscripcions realitzades abans o fora del plaç indicat no seran acceptades.

Signatura pare/mare
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