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CASAL SETMANA SANTA TRIAL 
INICIACIÓ AL TRIAL I TECNIFICACIÓ 

MANLLEU 

3, 4, 5 i 6 DE MARÇ 

 

INSCRIPCIÓ AL CASAL DE TRIAL SETMANA SANTA 2023 

Cal enviar aquest full d’inscripció a trial@level.cat juntament amb una fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària. Si 

alguna vegada s’ha assistit a les nostres classes o casals no cal que s’adjunti ni la fotocòpia del DNI ni la fotocòpia de la 

Targeta Sanitària. 

RESERVA DE DIES 

El preu del casal és de 55€. El preu de fer dies concrets és de 20€/dia. 

El pagament es realitzarà al primer dia d’assistència. 

   

 

 
DADES DEL/LA NEN/A 

Nom:        Cognoms:       Data naixement:  

DNI:        Té llicència? ☐ Sí   ☐  No Núm. Llicència:  

 

CONTACTE 

Pare:         DNI:      Telèfon:  Email:  

Mare:         DNI:      Telèfon:  Email:  

Adreça:  Població:  CP:  

 

DADES SANITÀRIES 

Número Targeta Sanitària:              Es mareja amb facilitat? ☐ Sí   ☐  No 

Pateix alguna malaltia crònica?  ☐ Sí   ☐  No  Quina?  

És al·lèrgic a alguna substància, aliment o medicament?         ☐ Sí   ☐  No Quin/a? 

Altres consideracions: 
 

   

ALTRES 

El mínim de participants és de 8 inscrits. Si no s’arriba a aquest mínim es pot anular el casal. 

El participant ha de portar esmorzar I la suficient aigua per aguantar un dia de casal. 

El participant pot portar una càmera d’aire per si es produeix una punxada. En cas que no en porti, se li repararà la 

punxada amb material de l’escola. El preu de la cada càmera d’aire que se li subministri serà de 3€. 

Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa. 

Així mateix el/la sotasignat declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació amb els demés companys i que està vacunat segons la 

normativa sanitària vigent. El sotasignat declara que pot prendre la medicació necessària, puntualment i en cas de necessitat i que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per 

causa del subministrament administrat, se’n fa l’únic responsable. 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge. És per això que dono el meu consentiment a la direcció de l’Escola de Trial LEVEL per poder fer ús de fotografies i/o vídeos on apareguin els meus fills/es. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades estan 

incorporades al nostre fitxer titularitat de Escola de Trial LEVEL. L’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió comercial i administrativa pròpia de la 

relació contractual existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la mateixa. Per últim, també l’informem que en qualsevol 

moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit 

acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic: trial@level.cat  

DATA:  
 

 

SIGNATURA D’AUTORITZACIÓ MARE/PARE/TUTORA/TUTOR: 
 

 

Casal complet:   ☐ Del 03/03 al 06/03 

Dies concrets:    ☐ Dilluns 3      ☐ Dimarts 4       ☐ Dimecres 5      ☐ Dijous 6         

Divendres 
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