ESCOLA DE MARXA NÒRDICA

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS D’INICIACIÓ

Dates del curs:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
DNI:

Professió:

Municipi:

CP:

Telèfon:

Data naixement:

Correu electrònic:

DADES COMPLEMENTÀRIES
Practica activitat física, exercici físic o esport habitualment?
Nombre de cops per setmana:
Com ens ha conegut?

1-2

3o>

SI

NO

Quin objectiu el motiva per realitzar aquest curs?

Talla de samarreta

XS

S

M

L

XL

XXL

Declaro sota la meva responsabilitat que no pateixo cap malaltia ni trastorn físic o psíquic que m’impedeixi
realitzar aquesta activitat. Accepto seguir les directrius dels instructors del curs, als quals exonero de tota
responsabilitat per les lesions que em pogués produir a causa de la meva manca d‘habilitat, destresa i forma
física durant l’execució d’exercicis o amb la manipulació dels bastons.

Encerclar:
SI

NO

SI
SI

NO
NO

Cedeixo els meus drets d’imatge de les fotografies o vídeos de grup que es puguin fer durant el
desenvolupament d’activitats de marxa nòrdica a nom de NordicWalks, per la seva possible difusió o
reproducció als mitjans del club.
Accepto rebre correus informatius de secretaría del club, sortides i promocions de marxa nòrdica
Accepto rebre correus informatius sobre el material i equipament que ofereix la botiga del club

Lloc i data:................................................................................ Signatura
(*) De conformitat amb la normativa vigent RGPD (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, li informem que les dades de caràcter
personal que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat i es conservaran mentre duri la relació
comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. No es cediran a tercers excepte en els cassos on
existeixi una obligació legal o als encarregats de tractament que prestin serveis fiscals, manteniment informàtic de servidors i
sistemes d’informació amb els que se subscriuen els contractes oportuns. A tot això vostè dona el consentiment acceptant la
present proposta per ser un document imprescindible per al tractament descrit. En qualsevol moment, vostè podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho a info@nordicwalks.cat
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