
   
 
 
 

SOL·LICITUD  ACTIVITATS  ESPORTIVES per  a  menors d ’edat  2019/2020  
 
 

DADES PERSONALS 
 

Nom Cognoms 
 
  

Data naixement Document d’identitat 
 
         
    Adreça 

 
 

    Població Codi postal 
 
 

Número targeta sanitària              Telèfons de contacte 
 
 

Correu electrònic (e-mail) 
 
 
 

i EXPOSO: Que compleixo  els requisits per participar en les activitats  que l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos  organitza per a la gent del municipi. 

 
 

SOL·LICITO: La preinscripció a les següents activitats: 
 

Assenyaleu, amb una X, aquelles activitats que desitgeu realitzar. 
Recordeu que només es podran triar un total de dues activitats per  

esportista (una d’esport individual + una d’esport en conjunt). 
 

ACTIVITATS PER A INFANTILS/CADETS (nascuts 2004-2007) 
    Bàdminton 

   Balls Moderns 
 

 ACTIVITATS PER A ALEVINS (nascuts 2008-2009) 
   Mini voleibol 

   Mini voleibol (Ràpita) 

  Bàdminton 

   Karate 

   Mini bàsquet 

  Mini bàsquet (Ràpita) 

 

 ACTIVITATS PER A BENJAMINS (nascuts 2010-2011) 
      Bàdminton 

   Mini voleibol 

   Mini voleibol (Ràpita) 

   Mini bàsquet 

   Mini bàsquet (Ràpita) 

   Karate 

 



   
ACTIVITATS PER A PRE BENJAMINS (nascuts 2012-2013) 
     Hoquei patins 

          Mini voleibol (IES El Foix) 

      Mini voleibol (Ràpita) 

      Mini bàsquet (Doctor Samaranch) 

      Mini bàsquet (Ràpita) 

       Karate 

      Patinatge artístic 

            Iniciació esportiva (Doctor Samaranch) 

                 Iniciació esportiva (Arrels) 

        Iniciació esportiva (Ràpita) 

     Judo 

 

 ACTIVITATS PER A P4 i P5 (nascuts 2014-2015) 
     Psicomotricitat P4 (Doctor Samaranch) 

      Psicomotricitat P5 (Doctor Samaranch) 

      Psicomotricitat P4 i P5 (Arrels) 

      Psicomotricitat P4 i P5 (Ràpita) 

      Hoquei patins 

       Karate 

      Patinatge artístic 

     Judo 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació obligatòria a adjuntar amb la sol·licitud: 
         Document Drets d’Imatge 
 

 
OBSERVACIONS a tenir en compte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIMNÀSTICA RÍTMICA 
       Petits (4 a 8 anys) 

       Grans (8 a 12 anys) 
            Petits i Grans (4 a 12 anys, Ràpita) 

 



   
 
 
 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ CÀRREC DIRECTE SEPA 
 
 
 

DADES 
 CODI IBAN Codi entitat Oficina número DC Número compte 

                     
 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos per carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar càrrecs en el seu compte. 
 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant 
 
 
 
 
 

Santa Margarida i els Monjos,   de             de  2019 
 

 
 

Al signar accepto la normativa d’activitats esportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Margarida i els Monjos,           de                                de  2019                 
 
 

(Signatura)                                                                                                
 
 
 
 
 

De conformitat amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), us informem que les 
vostres dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer Unitat d’esports, el responsable del qual és l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos , amb la finalitat 
d’inscriure a cursos conforme el que estableixen els articles 13 al 18 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
Registre General de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

 
 
IL.LM.  SR. ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
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