Escoles

esportives
TEMPORADA 2019-2020

Hi col·labora:

DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE MAIG

Activitats Nàutiques
El Club Nàutic de Coma-ruga serà l’encarregat de dirigir i dur a terme determinades
activitats nàutiques, entre les quals hi ha la pràctica esportiva de la vela. Les activitats
estan dirigides a alumnes d’entre 5 i 16 anys, ambdós inclosos.
Els objectius principals són possibilitar el coneixement del medi marí, la introducció
a la pràctica esportiva de la vela, i també la iniciació en d’altres disciplines esportives
nàutiques, com el surf de rem, el caiac i el surf de vela, per fomentar el treball en equip.
Les activitats constaran de classes teòriques i pràctiques, que inclouran tant els elements
tècnics com els coneixements nàutics i marins de l’esport, i relacionaran els esports
nàutics amb l’entorn perquè els participants prenguin consciència del medi marí.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Ds.

10.00 h a 14.00 h

C. Nàutic Coma-ruga

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 26 d’octubre
De dl. a dg. de 9.00 h a 14.00 h
Club Nàutic Coma-ruga
(pg. Marítim, s/n - Coma-ruga)
Email: cnco@clubnautic.com
Tel. 977 68 01 20

Atletisme
L’Escola d’Atletisme del Club Runners El Vendrell serà l’encarregada d’apropar als nens i
nenes de 6 a 12 anys (2007-2013) al món de l’atletisme. Durant les sessions es treballaran
els aspectes tècnics adaptats a l’edat, capacitats i experiència de l’atleta.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i Dj.

De 17.15 h a 18.45 h

Pista d’Atletisme Municipal

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 18 d’octubre
Dt., dj. i dv. de 17.30 h a 19.00 h
Pista d’Atletisme Municipal
(av. Camp d’Esports, 36-38)
Email: secretaria@runnerselvendrell.cat
Tel. 629 40 41 01

Bàdminton
El Club Bàdminton El Vendrell té per objectiu oferir als nens i nenes d’entre 4 i 16 anys
la possibilitat d’apropar-se a un esport de raqueta molt divertit i dinàmic de pràctica
creixent. Al llarg de les sessions podran desenvolupar els diferents elements tècnics i
tàctics del bàdminton, entre elsquals destaquen la coordinació, l’agilitat i la velocitat
de reacció alhora que incorporen els valors de l’esport de raqueta més ràpid del món, en
què el joc net i el respecte són la senya d’identitat.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i Dj.

De 16.30 h a 18.00 h

CE. Club Tennis El Vendrell

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
Dt. i dj. de 16.30 h a 18.00 h

Club Bàdminton El Vendrell
Complex Esportiu Club Tennis Vendrell
(ctra. Sant Vicenç, 71-79)
cbelvendrell@gmail.com
Tel. 638 156 416

Bàsquet
L’escola esportiva de l’Associació de Bàsquet El Vendrell serà l’encarregada d’oferir a tots
els nens i nenes del municipi d’entre 3 i 12 anys la possibilitat d’iniciar-se en aquest esport,
promovent valors com el respecte i l’empatia a través del joc en equip i la mateixa competició.
L’escola manté iniciatives tan enriquidores socialment com ara la possibilitat de col·laborar
i participar en els entrenaments de l’Orange Stars; un projecte de bàsquet inclusiu adreçat a
petits i grans per gaudir de totes les seves capacitats.
Un any més, per donar un cop de mà a les famílies, mantenim el servei de recollida a tots els
centres escolars.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Pav. Àngel Guimerà

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Pistes escola Pla de Mar i escola Els Secallets

Dc. i dv.

De 16.30 h a 18.00 h Baby bàsquet

Pav. Camp d’Esports

Dc. i dv.

De 16.30 h a 18.00 h

Pav. Camp d’Esports

Dc. i dv.

De 17.00 h a 18.30 h Baby bàsquet

Col·legi Sagrat Cor

Dc. i dv.

De 17.00 h a 18.30 h

Col·legi Sagrat Cor

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h Orange Stars
(bàsquet inclusiu)

Pav. Camp d’Esports

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 20 d’octubre
Dl. i dc. de 17.00 h a 19.00 h

Pav. Camp d’Esports (av. Camp d’Esports, 36-38)
basquetescolar@basquetvendrell.cat
www.basquetvendrell.cat
Associació Bàsquet El Vendrell: 664 550 514

Ciclisme
L’objecte de l’escola és que els nens i nenes de 4 a 15 anys gaudeixin del ciclisme al mateix
temps que aprenen els valors que porta associats aquest esport, com ara el treball en
equip, la convivència i la companyonia, el respecte per el medi ambient, l’esforç personal,
la capacitat de sacrifici, l’afany de superació, la perseverança i un esperit competitiu sa
i solidari.
Des del punt de vista tècnic es treballaran les tècniques de conducció de la bicicleta, la
seguretat viària, l’ús i les bones pràctiques sobre l’entorn natural, formació bàsica de
mecànica, el vestuari i equipament bàsic, l’alimentació adequada, etc.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dc.

De 17.30 h a 20.30 h

Instal·lacions Karting Vendrell

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
Dt. de 17.30 h a 20.30 h

Penya Ciclista Baix Penedès
Inscripcions:info@penyaciclistabaixpenedes.com

Escacs
L’activitat consisteix en l’ensenyament d’escacs amb l’objectiu d’aportar als alumnes els
valors i elements reconeguts de l’esport. Es tracta d’afavorir la integració sense barreres
socials, de gènere ni racials, contribuint a la lluita contra tot tipus de discriminació, així
com a combatre l’abandonament escolar.
Els valors dels escacs són ben coneguts: fomenten la concentració, la paciència, la
perseverança, la memòria, la creativitat i l’esperit esportiu.
S’ofereixen classes d’escacs per a alumnes de 5 a 16 anys. L’objectiu és assolir el
desenvolupament intel·lectual i el creixement personal i educatiu dels alumnes.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

De dl. a dv.

De 17.00 h a 19.00 h

Sala d’Escacs de La Lira Vendrellenca

Preu: 50 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. a dv. de 17.30 h a 19.30 h

Escacs La Lira Vendrellenca
C. Sant Jordi, núm. 7
EMAIL: escacsliravendrellenca@gmail.com
Tels: 618 09 47 26 / 681 37 28 39

Futbol sala
L’objectiu de l’escola del Club Futbol Sala Vendrell Verd i Blau és formar esportistes
capaços de valorar cada una de les situacions de joc a fi que amb el pas dels anys puguin
millorar-les amb constància i esforç. A les sessions d’entrenament, els escolars d’entre 6
i 12 anys treballaran els moviments, la tècnica i la tàctica del futbol sala adaptats a les
edats dels diferents grups.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Pav. Camp d’Esports
Pav. CE C. Tennis El Vendrell

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Pav. Sta. M. del Mar Coma-ruga

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. de 18.00 h a 21.00 h

Pav. Camp d’Esports
Club Futbol Sala Vendrell Verd i Blau
coordinador.cfsvendrell@gmail.com
Tel. 670 247 433

Futbol
L’Escola de Futbol Base de la UE Tancat entén el futbol com un instrument al servei de la
transformació del territori, de la cohesió social i de la formació integral de les persones.
Per aquest motiu, presenta un nou projecte esportiu dividit en tres dimensions: lúdica,
pedagògica i futbolística. L’objectiu final és transmetre les estructures tècniques i
tàctiques del futbol als seus jugadors, mentre també se’ls forma en valors humanístics.
Els destinataris del projecte són nens i nenes de 4 i 5 anys.
Per aconseguir aquests objectius del nou projecte, EFB UE Tancat s’ha dotat d’una
estructura d’entrenadors, delegats i coordinadors que acrediten una alta qualificació
tècnica, així com de les competències necessàries per dur a terme un projecte que aspira
a l’excel·lència formativa i de gestió.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 17.00 h a 18.30 h

Camp de Futbol Municipal Camí de Roda

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 15 d’octubre
De dl. a dv. de 18.00 h a 20.00 h
Camp de Futbol Municipal
Camí de Roda s/n
futbolbase.uetancat@gmail.com
Tel. 977 66 72 32 - 640 22 68 36

Futbol
El Club d’Esports Vendrell, entitat amb més de cent anys d’història dedicats al futbol,
obre les portes als més petits a iniciar-se en l’aprenentatge d’aquest esport. A través
del projecte Escoles Esportives i amb tècnics titulats en futbol, el Club té com a pilars
educatius la formació motriu, esportiva, humana i lúdica. Per tant, els alumnes que s’hi
apuntin gaudiran mentre aprenen les primeres nocions del futbol i desenvolupen la seva
motricitat general, alhora que adquireixen valors associats als esports col·lectius, com el
treball en equip, la companyonia i l’esforç. L’activitat va adreçada a nens i nenes nascuts
els anys 2014 i 2015 i inclou dos dies d’entrenament setmanals (dilluns i dimecres) i partits
el cap de setmana amb altres escoles de futbol.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dl. i dc.

De 17.15 h a 18.45 h

Camp de futbol Josep Bové (CEV)

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 10 d’octubre
(places limitades)
De dl. a dv. de 16.00 h a 19.30 h
Club d’Esports Vendrell
(c. Colom, s/n)
Tel. 977 66 89 06
clubdesportsvendrell@gmail.com

Gimnàstica rítmica
Club Rítmica El Vendrell oferirà als nens i nenes de P5, 1r i 2n de primària la possibilitat de
conèixer la gimnàstica rítmica. Desenvoluparan la creativitat, treballaran les qualitats
físiques, coneixeran el seu cos i faran coreografies en grups començant amb la modalitat
de mans lliures.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Pavelló Pau Casals

Dc. i dv.

De 16.30 h a 18.00 h

Sala de Ioga Regidoria

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
Dt. i dj. de 17 h a 19 h

Club Rítmica El Vendrell
Pavelló Pau Casals (av. Salvador Palau Rabassó, s/n)
clubritmicaelvendrell@gmail.com
www.ritmicaelvendrell.wordpress.com
Tel. 650 54 69 07/615 59 16 29/696 93 27 28

Golf
L’objectiu de Pitch and Putt El Vendrell és donar a conèixer el golf als nens i nenes d’entre
5 i 16 anys, per oferir un alternativa als esports tradicionals, gaudir de la naturalesa i
de l’aire lliure mentre es fa esport, relacionar-se amb altres joves, créixer personalment
i mentalment i superar els reptes que ofereix aquest esport amb l’ensenyament
de la tècnica, que sembla senzilla però no ho és. Dins el camp hi ha diferents zones
d’aprenentatge: la part de pràctiques, on s’aprèn el moviment del swing i tota la seva
tècnica; la zona del búnquer, on s’aprèn a treure les boles de la sorra; la zona de putt, on
es practica la introducció de la bola dins el forat i una zona d’aproach, on es practiquen
les aproximacions al forat.
Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 17.00 h a 18.30 h (secundària)

Centre de Golf El Vendrell

Dc. i dv.

De 16.00 h a 17.30 h (primària)

Centre de Golf El Vendrell

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De de 9.00 h a 18.00 h
Pitch and Putt El Vendrell
C. Schubert, s/n (El Vendrell)
info@pitchandputtvendrell.es
Tel. 977 66 80 31

Handbol
El Club Escola Handbol Vendrell serà el responsable de posar a l’abast dels escolars
d’entre 5 i 16 anys la possibilitat de practicar handbol, treballant les habilitats motrius
bàsiques i promovent entre els practicants valors com companyonia, el treball en equip,
l’autosuperació i el respecte mutu. Compta amb servei de recollida a les 16.30 h a les
escoles Àngels Garriga i Pau Casals per anar al Pavelló del Camp d’Esports*.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Ds. 14 i 21 set.

De 12.00 h a 13.30 h
JORNADA PORTES OBERTES de P5 a 6è

Pav. Pau Casals

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h De P5 a 6è INICIACIÓ

Dt. i dj.

De 16.00 h a 17.30 h

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h De P5 a 6è INICIACIÓ

Dc. i dv.

De 17.00 h a 18.30 h

De P5 a 6è INICIACIÓ

De P5 a 6è INICIACIÓ

Pav. Camp d’Esports*
Pista Institut Escola El Vendrell
Pista Escola Marta Mata
Pista Escola Pla de Mar
Col·legi Sagrat Cor

Dc. i dv.

De 18.00 h a 19.30 h (prebenjamí)
De P5 a 2n PERFECCIONAMENT

Pav. Pau Casals

Dc. i dv.

De 18.00 h a 19.30 h (benjamí)
De 3r i 4t primària PERFECCIONAMENT

Pista Escola Pau Casals
Pav. Pau Casals

Dt. i dv.

De 18.00 h a 19.30 h (aleví femení)
De 5è i 6è primària PERFECCIONAMENT

Pav. Camp d’Esports
Pav. CE. C. Tennis El Vendrell

Dt. i dj.

De 18.00 h a 19.30 h (aleví masculí)
De 5è i 6è primària PERFECCIONAMENT

Pav. Camp d’Esports
Pav. Àngel Guimerà

Dt. i dv.

De 18.00 h a 19.30 h De 19.30 h a 21.00 h
1r a 4t ESO (infantil i cadet)

Pav. Camp d’Esports
Pav. CE. C. Tennis El Vendrell

Preu: 100 €
(Opcional dos
pagaments de 50 €
setembre i novembre)

Lloc i horari d’inscripció:

Del 13 de setembre al 15 d’octubre (a partir del 15
d’octubre podeu trucar als telèfons de contacte)
Dt. i dv. de 18.00 a 19.30 h.
Complex Esportiu Club Tennis El Vendrell
escolahandbolvendrell@gmail.com
Telèfons de contacte: 670730131 i 688944455

Jovesport
Jovesport és un programa d’activitats esportives adreçades a alumnes de 1r a 4t d’ESO,
amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i de relació
entre els/les participants des d’una vessant molt lúdica. Durant tota la temporada es
treballaran gran diversitat d’esports com el bàdminton, vòlei, bàsquet i futbol sala i jocs
preesportius com el pitxi. D’altra banda, s’introduiran jornades i tallers de pràctica de
noves modalitats i d’esports de carrer com patins en línia, patinet (scooter), monopatí
(skate), parkour...

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 15.00 h a 16.30 h

CE C. Tennis El Vendrell

Preu: 100 €

Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. a dv. de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h
Consell Esportiu del Baix Penedès
(ctra. Sant Vicenç, 71-79)
Tel. 626 14 13 22

Judo psicomotriu
El Club de Judo El Vendrell té per objectiu introduir els nens i les nenes d’entre 3 i 5 anys al
món del judo mitjançant el judo psicomotriu (o pre judo). En aquesta activitat aprendran
les bases d’aquest esport com ara les tècniques bàsiques de projecció i immobilització,
aprendre a fer caigudes, tombarelles, salts, girs…, amb un programa adaptat a la seva
edat, utilitzant el joc com a sistema d’aprenentatge/ensenyament.
A més a més, també es transmeten els valors que comporta la pràctica del judo:
educació, coratge, sinceritat, honor, autocontrol, modèstia, respecte i amistat.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dl, dc. i dv.

De 17.00 h a 18.00 h

Club Judo Vendrell (Espaicub Vendrell)

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:
Del 16 de setembre al 25 d’octubre
Dl., dc. i dv. de 17.00 h a 21.00 h

Club Judo Vendrell
(c. Narcís Monturiol, núm. 30, local B)
clubjudovendrell@gmail.com
Tel. 616 09 36 93

Multiesport
Aquest programa té per objectiu que els nens i nenes d’entre 5 i 12 anys tinguin la
possibilitat de conèixer i practicar la iniciació a diferents esports. Per fer-ho, es treballarà
l’handbol, el primer trimestre, bàsquet el segon trimestre i tennis el tercer trimestre. No
obstant això, s’aniran intercalant al llarg de l’any diferents continguts, sempre a través
del joc preesportiu.
Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Pista escola Pau Casals

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Pista escola Àngels Garriga

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Pista escola Marta Mata

Dl. i dc.

De 16.00 h a 17.30 h

Pista institut escola El Vendrell

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Pista escola Els Secallets

Dt. i dj.

De 17.30 h a 19.00 h

Pista institut escola El Vendrell

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. a dv. de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h
Consell Esportiu del Baix Penedès
(ctra. Sant Vicenç, 71-79)
Tel. 626 14 13 22

Pàdel i Tennis
En el programa del pàdel i tennis els nens, nenes i joves d’entre 6 i 16 anys podran
treballar els fonaments tècnics del pàdel i del tennis.
La pràctica d’aquests esports de raqueta, com la de tots els esports amb implements,
permeten desenvolupar la motricitat general dels participants pels requeriments
de coordinació corporal i oculomanual que requereix la pràctica. A banda, sempre es
treballaran la tècnica i tàctica de la modalitat a través d’una activitat lúdica i del joc.

Horaris Pàdel
Dies

Horari

Lloc

Dl. i dc.

De 17.00 h a 18.30 h (primària)

CE C. Tennis El Vendrell

Dt. i dj.

De 17.00 h a 18.30 h (secundària)

CE C. Tennis El Vendrell

Horaris Tennis
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 17.00 h a 18.30 h (primària)

CE C. Tennis El Vendrell

Dl. i dc.

De 17.00 h a 18.30 h (secundària)

CE C. Tennis El Vendrell

Preu Pàdel: 100 €
Preu Tennis: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. a dv. de 9.00 h a 13.00h i de 15.00 h a 19.00 h
Consell Esportiu del Baix Penedès
(ctra. Sant Vicenç, 71-79)
Tel. 626 14 13 22

Psicomotrocitat
Aquest programa va adreçat als infants d’entre 3 i 5 anys, i té per objectiu treballar
els moviments i el control corporal mitjançant l’estimulació de les habilitats motrius
bàsiques i els sentits. Tots els continguts es treballaran a través del joc i les activitats
s’adequaran al grau de desenvolupament i maduració dels infants participants.

Horaris
Dies

Horari

Lloc

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18:.00 h

Escola Pau Casals

Dt. i dj.

De 16.30 h a 18.00 h

Escola Àngels Garriga

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Escola Marta Mata

Dl. i dc.

De 16.00 h a 17.30 h

Institut escola El Vendrell

Dl. i dc.

De 16.30 h a 18.00 h

Escola Els Secallets

Dt. i dj.

De 17.30 h a 19.00 h

Pista institut escola El Vendrell

Preu: 100 €
Lloc i horari d’inscripció:

Del 16 de setembre al 25 d’octubre
De dl. a dv. de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Consell Esportiu del Baix Penedès
(ctra. Sant Vicenç, 71-79)
Tel. 626 14 13 22

DATES: DEL 30 DE SETEMBRE DEL 2019 AL 29 DE MAIG DEL 2020
El pagament es realitzarà abans de l’inici de l’activitat indicant el nom de l’alumne, l’escola i
l’esport. El pagament inclou assegurança obligatòria.
Marqueu amb una creu l’esport que practicarà el nen o la nena i feu l’ingrés al número de compte
corresponent a l’esport triat:
ACTIV. NÀUTIQUES

ES53 2100 1687 18 0200033442

GOLF

ES88 0182 2968 53 0201587523

ATLETISME

ES05 0019 0085 59 4010019821

HANDBOL

ES83 2100 0477 36 0200138498

BÀDMINTON

ES71 0073 0100 52 0505290418

JOVESPORT

ES30 0182 2968 54 0200217229

BÀSQUET

ES62 2100 0155 98 0200307138

JUDO PSICOMOTRIU

ES04 2100 4746 58 020005 5954

CICLISME

ES58 2100 0477 31 0200072554

MULTIESPORT

ES30 0182 2968 54 0200217229

ESCACS

ES54 0182 2968 55 0208511897

PÀDEL

ES30 0182 2968 54 0200217229

FUTBOL UET

ES95 0081 1817 51 0001100121

PSICOMOTROCITAT

ES30 0182 2968 54 0200217229

FUTBOL SALA

ES37 0081 1924 23 0001022109

TENNIS

ES30 0182 2968 54 0200217229

FUTBOL CEV

ES23 2100 0095 48 0201065719

GIMNÀSTICA RÍTMICA

ES84 0182 6653 19 0201520053

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
Data de naixement:
DI (del nen/a o del pare/mare/tutor/a):
Adreça electrònica:						
Escola: 						Curs:
Horari al qual s’inscriu:

(en majúscules)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Butlleta d’inscripció
Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
Full d’ingrés bancari
Fotografia mida carnet
NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ INCOMPLETA

INFORMACIÓ BÀSICA DEL NEN/A
És al·lèrgic/a?
A què?
Pren alguna medicació amb regularitat? 		

Quina?

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL EN ACABAR L’ACTIVITAT
amb DI núm.
com a pare/mare/tutor/a,
SÍ
NO autoritzo el meu fill/a
de
anys a poder marxar tot/a sol/a cap a casa en finalitzar l’activitat extraescolar.
En el cas de que NO tingui autorització de sortida:
					,
amb DI núm.		
, com a pare/mare/tutor/a de				
comunico que les persones responsables del lliurament i recollida del meu
fill/a seran:
1.-				 Relació
2.-				 Relació
3.-				 Relació
El Vendrell,
d
de 2019 (signatura)

,

PERMÍS FOTOGRÀFIC

				,
amb DI núm. 				
,
com a pare/mare/tutor,
SÍ
NO permeto que el meu fill/a 		
de
anys sigui fotografiat/da fent les activitats i que es puguin publicar aquestes fotografies.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPD) i el Reglament general de protecció de dades 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell (RGPD), declaro haver estat informat/da sobre protecció de dades i
consento el tractament de les meves dades conforme a la següent política de privacitat.
Informació bàsica de protecció de dades. Responsable: ENTITATS ESPORTIVES QUE EXECUTEN LES ACTIVITATS OFERTES. Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions
comercials. Legitimació: Execució d’un contracte i consentiment de la persona interessada.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, que podeu
exercir dirigint-vos als responsables de les entitats esportives que executen les activitats
ofertes.

El Vendrell,

de

Signat el pare/ mare o tutor

de 2019

