
Dades personals nou alumnat

Cognoms

Nom

Adreça

Núm. Població

Mòbil/Telèfon

Pta. DNI

Codi postal Data naixement

Sexe

Alumne

Codi Alumnat

a emplenar 
pel SME

Edat

Inscripció

S’inscriu per primera vegada

SÍ NO

Activitat esportiva seleccionada

Primera opció

Segona opció

Codi

Pare/mare, etc...

Marque a qui pertany el telèfon

Emplenar només per a activitats de menors

Nom del pare, mare o tutor o tutora legal DNI

AUTORITZACIÓ: mitjançant el present escrit, autoritze a la persona dalt ressenyada a la pràctica 
esportiva a la qual sol·licita la seua inscripció en aquest formulari. Igualment, declare que no pateix 
cap patologia ni situació clínica que l’impedisca la pràctica normal esportiva per a la qual sol·licita la 
seua inscripció, i als efectes oportuns signe la present autorització.

AUTORITZACIÓ IMATGE: també autoritze a fer-li fotos durant les activitats esportives i a la seua 
publicació en activitats, recursos i mitjans de comunicació com ara la web municipal, Facebook, la 
guia esportiva, el BIM Paiporta, etc. o diaris regionals com ara Levante o Las Provincias.

En la meua condició de persona interessada, autoritze al Servei Municipal d’Esports a 
que incloga en qualsevol suport audiovisual, per a efectes de reproducció i comunicació 
pública, qualsevol esdeveniment a nivell estrictament institucional i esportiu.

Aquesta autorització d’utilització del contingut gravat i de la meua imatge es fa a 
l’empara del que es disposa en 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.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició 
respecte de les seues dades personals, enviant un escrit, acompanyat d’una imatge 
del seu DNI o document acreditatiu equivalent, al Servei Municipal d’Esports > esports@
paiporta.es

SÍ NO

Signatura >

Ordre de domiciliació bancària

Activitat esportiva

Titular del compte

Codi

DNI

IBAN

Distingit senyor o distingida senyora, a càrrec del compte indicat, i 
fins a nou avís, servisca emplenar aquesta domiciliació davant de 
l’entitat de crèdit ressenyada.

Signatura >

E S


