
FULL D’INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

TELÈFONS:

E-MAIL:

Dies 23 i 24:      o Día 25 i 26:      4 dies si hi ha plaça

DATA NAIX.:

INSCRIPCIONS - DEL1 d´abril al 12 d’abril

INFORMACIÓ

Del 23 al 26 d’abril de 2019 es celebrarà
el Firasport en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, per a

xiquets nascuts en els anys entre 2007 i 2012 inclosos.
Els inscrits coneixeran diferents modalitats esportives,

totes amb sessions  preparades per tècnics
especialitzats i pensades per a divertir a través de l’esport.
Tots els inscrits podràn participar 2 dies, o els 4 dies en cas

d’haver places. S’haurà d’elegir la opció prioritària i
ademés indicar la reserva per a poder disfrutar de la opció de 4 dies.

ENTREGAR EN LES OFICINES DEL CENTRE D’ESPORTS,
AVDA JOAN GIL ALBERT 6, O ENVIAR PER E-MAIL A esports@alcoi.org

Signatura pare/mare

Les dades personals contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament d'Alcoi, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se a este òrgan per a exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i  oposició,  segons  el  que disposa la Llei Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm.
298, de 14 de desembre de 1999)

Autoritze a l´Ajuntament d´Alcoi a fer ús de les
fotografies i videos generades en aquesta activitat

i en les que aparega el meu fill o filla.

FIRASPORT

Dimarts i dimecres
23 i 24  d´abril  o

dijous i divendres
25  i 26 d´abril

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
EDUARDO LATORRE

ABRIL 2019

DE 09:30 H
A   13:30 H

NECESSITARÀS GORRO DE BANY,
BANYADOR, ROBA ESPORTIVA I TOVALLOLA

Jocs a l’aigua,colpbol,  balonkorfl
judo jugat, minifut, futvolei, fittvolei

INSCRIPCIONS

DEL 1  al 12 d’abril

PLACES LIMITADES
Per ordre d’inscripció

GRATUÏTES

AL CENTRE D’ESPORTS

Marcar amb una X els dies prioritaris i a més marcar amb una
X si vols els 4 diés, sempre i quan queden plaçes.


