
                                                                                             

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran 
incorporades a un fitxer titularitat de FERRAN ALBOQUERS amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat (Escola de trail 
del Moianès). 

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb 
indicació de les seves dades trucant al 608269189, (Barcelona) o a la adreça de correu electrònic trailmoianes@gmail.com. 

 

 

 

     FITXA DE SALUT – NATURE TRAINING 

 

DADES PERSONALS DE L’USUARI/A 

Nom_________________________________________________________________________________ 

Cognoms_____________________________________________________________________________ 

Data de naixement_____________ 

Adreça______________________________Població___________________Codi Postal______________ 

Telèfon de contacte. Tèl 1 ____________________Tèl. 2____________________Tèl.3______________ 

Correu electrònic_______________________________________________________________________ 

 

DADES IMPORTANTS 

Realitza activitat física o esportiva habitualment  ____Quina? ___________________________________ 

Tens alguna patologia a tenir en compte?____ Quina?_______________________________________ 

Has patit alguna lesió greu al llarg de la teva vida? ______ Quina?_____________________________ 

Tens alguna malaltia que t’impedeixi realitzar activitat física?_____ Quina?______________________ 

Tens al·lèrgia o intolerància a algun aliment?______Quin? 

Prens algun medicament de manera habitual?______Quin? ____________________________________ 

Té alguna afectació a l’hora de practicar activitat física?______ Quina?__________________________ 

Observacions:_________________________________________________________________________ 

 

DIES HABITUALS DE REAITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Assenyaleu amb una creu els dies/setmanes que assistirà a l’activitat: 

o Dilluns       

o Dimarts 

o Dimecres     

o Dijous 

o Altres 

 

QUOTES  

o 20€ Mensuals 1 dia per setmana  

o 25€ Mensuals 2 dies per setmana  

o 32€ Mensuals 3 dies per setmana  

o 40€ Mensuals 4 dies per setmana  

*El cobrament de la quota es formalitzarà en efectiu 

entre el dia 1 i 5 de cada mes. 

 



                                                                                             

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran 
incorporades a un fitxer titularitat de FERRAN ALBOQUERS amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat (Escola de trail 
del Moianès). 

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb 
indicació de les seves dades trucant al 608269189, (Barcelona) o a la adreça de correu electrònic trailmoianes@gmail.com. 

 

 

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT  

- Autoritzo a poder fer uns de la meva imatge a la persona/entitat organitzadora de 

l’activitat.  

- Declaro que el meu estat de salut és apte per a la realització d’activitat física intensa 

- Declaro que no tinc cap lesió que m’impedeixi realitzar activitat física intensa 

- Estic conforme a que en cas de lesió, l’entitat organitzadora no es fa càrrec dels 

possibles danys i accepto la total responsabilitat.  

 

 

Signatura del/la present:  
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