
 
L’EBRE PILATES & SALUT 

#muéveteconlaEM 

 

DADES PERSONALS  

NOM: ........................................................................ COGNOMS: …………………………………..............  

ADREÇA: .................................................................................... CODI POSTAL: ...................... 

POBLACIÓ: ..................................................... DATA DE NAIXEMENT: .......................................  

DNI: .............................................TELÈFON DE CONTACTE: ......................................................  

E-MAIL: ..................................................................................................................................  

NOM DEL PARE/MARE/TUTOR/A: ................................................................................................  

DNI: ………................................................... 

 

TALLA SAMARRETA: ☐ 5-6 ANYS ☐ 7-8 ANYS ☐ 9-11 ANYS ☐ 12-14 ANYS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL  

 

ACTIVITATS (indiqueu amb una X l’activitat a la que us inscriviu)  

▢   Caminada (activitat única) 

▢   Ruta BTT 

▢   Pilates 

▢   Ioga nens 

▢   Fila 0 

▢   Comerços col·laboradors (30€) 

 

PREU PER ACTIVITAT: 10€ - Lliurament de wellcomepack amb cada inscripció 

FORMA DE PAGAMENT  ▢   Efectiu ▢   Targeta   

TOTAL __________ € 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades facilitades seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la seva sol·licitud d’inscripció a les activitats 

organitzades des de la nostra Entitat, així com per poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis i/o activitats futures del 

nostre Centre. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del responsable del Fitxer, Maria Antonia Gutiérrez Montesinos, amb DNI 22994446 i 

adreça C/Major nº152, 43770, Móra la Nova, (en endavant L’Ebre Pilates), podent ser cedides als  organismes responsables de la gestió i 

organització d’aquesta activitat. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les seves dades en els termes 

establerts a la legislació vigent. Igualment, en atenció al previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, li comuniquem que el L’Ebre Pilates pot 

donar tractament a l’ús de la seva imatge, exclusivament per a la seva inclusió en tríptics informatius, a la pàgina web www.tennismonterols.cat, 

fotografies i/o vídeos promocionals de l’Entitat, xarxes socials gestionades des L’Ebre Pilates i/o en qualsevol altre acció divulgativa que es pugui 

dur a terme.  

▢ Autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al L’Ebre Pilates.  

 

Signatura del participant o del pare, mare o tutor legal 

 


