
Grup
Mes

FULL SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ SERVEI MONITORS ESPORTIUS 
Iniciació esportiva / Monitor específic

 

 

  

 

C. del Doctor Zamenhof, 5
43001 Tarragona
Tel. 977 249 484
info@cetarragones.cat

Recordeu que heu de tramitar el full dʼinscripció de lʼentitat i full de responsabilitat de lʼentitat, que us facilita-
rem, i posteriorment en el cas que no disposeu dʼassegurança pròpia, caldrà fer les corresponents altes dels 
participants a lʼassegurança (via informàtica, a lʼaplicació de gestió). En el cas de disposar dʼassegurança 
pròpia us facilitarem un document on haure de facilitar les dades bàsiques dels participants. 
     
El desenvolupament del programa s’ajustarà a la convocatòria general del Consell Esportiu 
del Tarragonès o del programa específic corresponent.

Signatura

 

Curs escolar

 
Entitat Telèfon Mòbil

Responsable E-mail

MONITORS ESPORTIUS

Nombre participants
MasculíFemení

Data
finalització

Data
dʼinici

Dies i horari
Activitat i/o partit

Categoria
Grup edat

Programa o modalitat

CALENDARI EFECTIU
Detalleu els dies efectius a cada mes de cada corresponent grup o activitat

Octubre
Novembre
Desembre

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig 
Juny

 

Data

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades

Responsable: CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES, Finalitat: Gestió de clients i potencials clients fiscal, comptable, administrativa i comercial. Legitima-
ció: El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. El 
tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte 
l’obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla a la informació addicional. Informació 
addicional: Poden consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: www.cetarragones.cat
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