
SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA AL PROJECTE DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A
LA GENT GRAN DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Població:

Data de naixement: Telèfon:

Adreça de correu electrònic: 

SOL·LICITA :
  

     

            
El/La sol·licitant sota la seva responsabilitat pel que respecta als efectes de possibles danys i perjudicis i d’acord amb el
seu estat de salut :

- Vol assistir al Curs de Gimnàstica de Manteniment per a la Gent Gran, que realitza el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre.

I accepta :
- La normativa, recomanacions i altres que afectin al funcionament del curs.
- Fer efectiu el pagament de la quota mensual que s’estableixi.
- Assumir les responsabilitats que se’n puguin derivar en cas de no informar degudament de l’existència alguna

patologia que li impedeixi realitzar la Gimnàstica de Manteniment que se li ofereix.
- Autoritzar al Consell Comarcal  de la Ribera d’Ebre la utilització d’imatge o reproduccions gràfiques per a

publicitat del servei.

Les noves inscripcions hauran de presentar la següent documentació complementària :
- Fotocòpia del DNI vigent i domiciliació bancària del nou alumne/a de l’activitat.

   Exempt de presentar la documentació, en cas de ser alumnat d’antigues edicions de l’activitat que no han
sofert variacions de dades o aquestes no estan caducades respecte al curs anterior.

Signat:

Data:

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa l'interessat que les dades
facilitades seran inclosos en un fitxer propietat del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE amb la finalitat de procedir a la tramitació de
la sol·licitud realitzada. Aquestes dades seran conservades en el fitxer durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat esmentada
anteriorment.  Així mateix, s'informa la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els
termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE.
Plaça Sant Roc, 2. C.P. 43740 Móra d'Ébre (Tarragona).

Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
 

Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E

L'ALTA AL CURS VIGENT DE GIMNÀSTICA EN DATA 

LA BAIXA DEL CURS VIGENT DE GIMNÀSTICA EN DATA



AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT

......................................................, de la població de  ......................................, amb NIF núm. ......................

AUTORITZO

Al  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d'Ebre,  amb  NIF/CIF  núm.  P-9300011-E,  a  carregar  els  rebuts
corresponents a les quotes mensuals del Curs de Gimnàstica de Manteniment per a la Gent Gran, al compte
corrent:

Número de compte (IBAN)

de la població de ........................................ 

Signatura de l' autoritzant                             Conformitat de l'entitat bancària
                                                                           (signatura i segell)

.................................................., .............. de .......................... de 2018
(exemplar pel Consell Comarcal)                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT

......................................................, de la població de  ......................................, amb NIF núm. ......................

AUTORITZO

Al  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d'Ebre,  amb  NIF/CIF  núm.  P-9300011-E,  a  carregar  els  rebuts
corresponents a les quotes mensuals del Curs de Gimnàstica de Manteniment per a la Gent Gran, al compte
corrent: 

Número de compte (IBAN)

de la població de ........................................ 

Signatura de l' autoritzant                             Conformitat de l'entitat bancària
                                                                           (signatura i segell)

.................................................., .............. de .......................... de 2018
(exemplar per l’entitat bancària)                                                    
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