
Activitats esportives extraescolars
Curs 2018-2019

L’Ajuntament de Premià de Mar organitza activitats esportives extraescolars els dissabtes 
al matí al pavelló d’esports. Es farà un tastet de diferents esports (futbol sala, hoquei, 
bàsquet, voleibol, atletisme...) on es treballaran diferents habilitats motrius com ara la 
coordinació, la lateralitat, la manipulació d’objectes, etc. També es pretén que els infants 
assoleixin uns primers coneixements dels aspectes tècnics, tàctics, reglament, etc., de 

cadascun dels esports i que, sobretot, gaudeixin de la pràctica esportiva.

• Per a nens i nenes de 6 a 8 anys residents a Premià de Mar.

• Els dissabtes al matí, d’octubre a juny, de 9 h a 10 h o de 10 h a 11 h 
al pavelló municipal d’esports.

• Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Premià de Mar. Les famílies només hauran 
d’abonar 25€, per a tot el curs, en el moment de la inscripció.

• Inscripcions fins al 27 de juliol en horari de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h, al pavelló 
municipal d’esports (Camí del Mig, 62). Places limitades.

• Per a més informació tel. 937523579

Ho organitza:



FULL DE SOL·LICITUD
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019

Dades del/la sol·licitant: (pare, mare, tutor/a legal)

Nom i cognoms:                                                                                                                                                     

DNI:                                                                            Tel.:                                                                                                                                                           

Adreça:                                                                      Municipi:                                                                          

email:                                                                        

Dades de l’infant:

Nom i cognoms:                                                                                                                                                                   

DNI:                                                                            Data de naixement:                                                       

Escola:                                                                                                                                                                   

Escola/curs (2018-2019):                                                                                                                                    

SOL·LICITO:
La inscripció a l’activitat esportiva extraescolar dels dissabtes al matí al pavelló d’esports municipal 
en horari de: (marqueu una opció)

9 h a 10 h            10 h a 11 h

Premià de Mar a ______ de _______________ de 2018

Signat,

L’Ajuntament de Premià de Mar l’informa que totes les dades rebudes a través de formularis seran tractades amb estricta 
confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de l’Ajuntament de Premià de Mar així com amb el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament 
d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals 
corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. 
Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot 
contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a oac@premiademar.cat. Pot contactar amb el delegat de 
Protecció de Dades a l’adreça electrònica dpd@premiademar.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar 
una reclamació davant l’autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es 
conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió 
de les dades recollides, excepte obligació legal.


