
INSCRIPCIÓ CASAL SETMANA SANTA 2023 

 

Hípica Sandra Martí – Can Heras de Dalt - 08430 - La Roca del Vallès (Costat La Roca Village) 
 Tel. 695 45 02 23 -e.mail: escola.sm@naturaldressage.es 

DADES PERSONALS  

Nom _________________________________________________  

Cognoms ______________________________________________D.N.I._______________________   

Domicili ___________________________________________________________________________ 

Població _________________________________________________Província _________________   

Escola____________________________________________________________________________ 

Telèfon ___________________  

Data de naixement ____________   

CatSalut________________________________  

Pateix algun tipus d'al·lèrgia? ___________________________________________________________ 

Observacions en cas d' accident o intervenció mèdica: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

DADES TUTOR (Només en cas de ser menor)  

Nom _________________________________________________  

Cognoms _________________D.N.I._______________________________________________  

Telèfon 1 ________________Telèfon 2 _________________  

Data de naixement _____________  

 

Dates casal 

 

 

 

 

ABRIL 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

3 4 5 6 

  
  



INSCRIPCIÓ CASAL SETMANA SANTA 2023 

 

Hípica Sandra Martí – Can Heras de Dalt - 08430 - La Roca del Vallès (Costat La Roca Village) 
 Tel. 695 45 02 23 -e.mail: escola.sm@naturaldressage.es 

TARIFES 

TARIFES  

Matí (9:00-13:00) 30,00€ 

Tot el dia (9:00-17:00) 40,00€ 

 

DESCOMPTES  

Venir tota la setmana -10,00€ 

Germans -5% 

 

NÚMERO MATINS Preu Total preu matins 

 X 30€  

NÚMERO DIES SENCERS Preu Total preu dies sencers 

 X 40€  

TOTAL  

 

DESCOMPTES 

Tota setmana (10€)  

DESCOMPTES TOTALS  

 

SUBTOTAL  

Descompte germà -5%  

TOTAL  

 
 
 
 

IMPORT A PAGAR  Firma  

 
 
 
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA al nº de compte: ES59 2100 4570 2102 0004 6080 (La Caixa) 
 
 (perquè inscripció sigui vàlida és imprescindible adjuntar el justificant de pagament a aquest imprès 

indicant el nom de l’alumne com a concepte de la transferència) 

Fi inscripció: 02/04/2023 (després de la data preguntar disponibilitat) 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓ CASAL SETMANA SANTA 2023 

 

Hípica Sandra Martí – Can Heras de Dalt - 08430 - La Roca del Vallès (Costat La Roca Village) 
 Tel. 695 45 02 23 -e.mail: escola.sm@naturaldressage.es 

AUTORITZACIONS 

El sota signant autoritza el/la menor d’edat ______________________________________________ 
sobre qui ostenta la pàtria potestat, a practicar l’equitació, assumint els riscos inherents que comporta 
aquesta activitat esportiva; i que accepta les normes i reglaments de l’Hípica Sandra Martí; i que 
exonera a l’Hípica Sandra Martí  de qualsevol  responsabilitat en l’accident que el seu fill pugui tenir 
durant qualsevol activitat hípica.  
 
Signatura: 
 

CONDICIONS GENERALS  
 

El titular autoritza que qualsevol dada facilitada sigui incorporada a la base de dades propietat d'HÍPICA 
SANDRA MARTÍ i sobre el qual els titulars podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació. La finalitat d'aquesta base de dades és l'adequada per a la gestió de l'HÍPICA SANDRA 
MARTÍ, així com la gestió de les campanyes promocionals i/o publicitàries que es poguessin realitzar.   
El centre no es farà responsable d' accidents derivats d' un mal ús de les instal·lacions o omissió de les 
normes establertes.  
El centre no es farà responsable tant dels extraviaments com de furts.  
 
Signatura: 
 

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES D'ALUMNES 
  
 A causa de la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans d' informació hi ha la possibilitat que en 
aquests puguin aparèixer imatges dels alumnes durant la realització de les activitats.   
D'altra banda, el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.   
En conseqüència, la direcció d'aquest centre sol·licita el consentiment als alumnes o tutors el poder 
publicar les imatges a les nostres instal·lacions, pàgina web o xarxes socials, en les quals apareguin 
individualment o en grup, durant les diferents seqüències i activitats realitzades al centre i fora del 
mateix en activitats hípiques.   
 

=============================================================================   
Sr./a ............................................................................................. amb DNI .................................................  
com a alumne o tutor de l'alumne/a ...........................................................................................................   
  
Autoritzo /No autoritzo  
 


