
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2018-2019 
 
 

 
Dades del nen/a: 
Nom*:         Cognoms*:  
NIF/NIE:         Data de naixement*:  
Núm. de targeta sanitària*:  
Adreça*:         Codi Postal*: 
Població*:         e-mail (de contacte): 
 
Dades del pare/tutor o mare/tutora que autoritzen:  
Nom i Cognoms pare*:    NIF/NIE pare*:     
Nom i Cognoms mare*:    NIF/NIE mare*: 
Telèfon mòbil* (pare i/o mare): 
e-mail* (pare i/o mare): 
 
Compte corrent autoritzat per a les quotes del HPC Tàrrega*:  
 
Entitat ES ....……….../ Oficina………../ Dc……../ Nº …………………..... 
 
 
AUTORITZO a participar als partits, campionats i en totes les activitats organitzades per l'Hoquei Patins Club de 
Tàrrega.  
AUTORITZO a poder portar el meu fill/a en cotxe privat als desplaçaments necessaris per assistir a partits i 
competicions en que participi l'Hoquei Patins Club de Tàrrega.  
AUTORITZO als responsables de les activitats, per a proporcionar al meu fill/a l'assistència sanitària oportuna, en cas 
de necessitat. Igualment AUTORITZO a l'hospital i al personal mèdic per administrar el tractament necessari pel seu 
benestar, intervenció quirúrgica inclosa, si fos el cas. Amb el ben entès que contactaran amb nosaltres amb la major 
brevetat possible.  
També dono AUTORITZACIÓ per l'ús d'imatge del meu fill/a, tutelat/ada, per a ser difoses en pàgines web, documents 
gràfics i documents publicitaris del Hoquei Patins Club de Tàrrega.  
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL- Hoquei Patins Club de Tàrrega (HPCT) garanteix que totes 
les dades personals contingudes en aquest full seran utilizades amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els 
drets que concedeix I Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal. Aquestes dades s'incorporaran al 
fitxer informatitzat de HPCT. Garantim que les dades són confidencials i d'ús exclusiu de HPCT. Per tal de modificar o 
cancel.lar les dades dirigiu-vos a HPCT: Tàrrega Hoquei Patins Club- CIF G25730771 -Apartat de correus 10- 25300 
Tàrrega – info@hoqueitarrega.com 

 

 
 
Tàrrega, a _____ de _________________ de 201__. 
Signatura: 
(pare/mare/tutor o jugador major 18 anys) 
Pare: Mare: 
 
(*Camps obligats) 


