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INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES TEMPORADA 2020 - 2021 
1. Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms         DNI / NIA 

  
Domicili a efectes de notificacions                           C.P.                   Municipi 

     

Província                 Telèfon                                                            Data Naixement       

   
 
2. Dades de pare/mare - tutor/a 
Nom i cognoms         DNI 

  
 
3. Malalties, al·lèrgies o lesions de l’alumne/a       
 
 
5. Quota anual (marcar amb una x la modalitat desitjada) 
 Modalitat 

 
Residents / descompte. germà 10% No residents / descompte germà 10% 

 Futbol 131,25€ / 118,12€ 175€ / 157,50€ 

 Bàsquet 131,25€ / 118,12 € 175€ / 157,50€ 

 Rítmica 131,25€ / 118,12 € 175€ / 157,50€ 

 Tennis 131,25€ / 118,12€ 
**dos dies 200€ 

175€ / 157,50€ 
**dos dies 200€ 

 Pilota 90€ / 81€ 120€ / 108€ 

 Atletisme 90€ / 81€ 120€ / 108€ 

 Tennis taula 
75€ / 67,50€   1 dia/set 

 
Federats    90€/81€  2 dia/set 

100€ / 90€ 
 

120€/108€ 

 Multi-esport 75€ / 67,50€ 100€ / 90€ 

 
DADES PAGAMENT BANCARI 
 

“SANTANDER” – ES60 0049 4491 2621 1000 0326 
REALITZAR L’INGRÉS DE: 20€ O TOTALITAT DE LA TAXA 

EN CONCEPTE:  RESERVA O INSCRIPCIÓ – ESCOLES ESPORTIVES I NOM XIQUET/A 
Quedarà inscrit realitzant 20€ DE RESERVA DE PLAÇA o INGRESSANT LA TOTALITAT DE LA TAXA EN EL 

COMPTE amb el justificant bancari junt a la fitxa d'inscripció 

--  Sense el pagament, la inscripció a les escoles esportives no es farà efectiva. -- 



 

 
 
CIF: P0309500G -  Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org 

 
NOTES A TENIR EN COMPTE 

Des del 15 de JUNY fins al 15 de JULIOL, es podrà realitzar la inscripció, portant tota la 
documentació necessària a l’àrea d’esports, ubicada al pavelló municipal. 

- La inscripció i el justificant del banc es poden enviar al correu:  esports@ondara.org 

Per poder realitzar la inscripció s’haurà d’abonar la totalitat de la taxa corresponent a cada escola 
o 20€, en concepte de reserva de plaça i al començar la temporada, la resta. 

Hi ha dues modalitats de pagament: 

- Targeta bancària, al moment d’entregar la documentació a l’àrea d’esports. 

- Transferència bancària al compte de l’ajuntament, i adjuntant el justificant amb la 
documentació. 

AVÍS LEGAL 
S'informa l'interessat que les dades personals del menor d'edat seran objecte de tractament per part de 
l'Ajuntament d'Ondara (responsable del tractament), amb CIF núm. P0309500G, amb adreça en Plaça Convent, 
número 2, Ondara, Codi Postal 03760, Alacant, que té per finalitat la inscripció de menors a les Escoles 
Esportives municipals per a la realització de pràctiques esportives. 

Aquest tractament està legitimat pel propi consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela sobre el 
menor. Té dret a retirar el consentiment prestat sense que això afecte la licitud del tractament basat en el 
consentiment previ a la seua retirada. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, provocarà la impossibilitat 
de gestionar la corresponent sol·licitud. Així mateix, aquest tractament està legitimat, en el compliment per 
part de l'Ajuntament de les obligacions legals i interés públic. 
A més de l'anterior: 

Autoritze específicament l'Ajuntament d'Ondara a tractar les dades de salut del menor relatius a 
malalties i discapacitats físiques o psíquiques que li impedisca la pràctica de les activitats esportives; 
Autoritze específicament al fet que es prenguen imatges fotogràfiques i material audiovisual del 
menor per a la seua posterior publicació a través de mitjans de difusió esportius o generals, conforme 
a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge. 

S'autoritza expressament l'Ajuntament al fet que prenga les decisions mèdic-quirúrgiques que foren 
necessàries en cas d'extrema urgència sota la direcció mèdica i facultativa que corresponga, renunciant a 
exigir a l'Ajuntament qualsevol responsabilitat per lesions ocasionades com a conseqüències de les pràctiques 
realitzades a les Escoles Esportives, assumint-la íntegrament. 
Les dades facilitades només seran cedits, a més d'aquelles administracions sobre la base del compliment d'un 
deure legal, als organismes esportius i institucionals encarregats de prestar el servei requerit per les Escoles 
Esportives municipals. 
Les dades objecte de tractament seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per 
a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta 
finalitat i del tractament de les dades. 
L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat 
(quan siga procedent) en relació a les seues dades personals dirigint-se a l'adreça de correu del DPD, 
dpd@ondara.org o a través del registre de l'Ajuntament, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu 
equivalent. Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació 
quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud. 
 

Ondara a, _______ de _________________ de ________ 
 

Signat Pare/Mare - Tutor/a 
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