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ANEXO 1 
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE MENORS DE L’ESCOLA AL CURSET DE 
NATACIÓ DE LA PISCINA DE DIR DIAGONAL 

 
 
* DADES PERSONALS DEL MENOR: 
Cognoms .............................................. Nom ...................................... DNI: 
............................. Data de naixement: ................................. Dades de 
contacte (només en cas de ser diferents de les del Representant Legal Signatari): 
............................................ 
 
* DADES PERSONALS DEL/S REPRESENTANT/S LEGAL/S DEL MENOR 
SIGNATARI: 
Cognoms .............................................. Nom ...................................... DNI 
............................ Adreça: .......................................... Núm. ...... Pis ....... CP 
............ Població................................ Telèfon ........................... Telèfon 
mòbil...................................  
Adreça electrònica .......................... 
 
* EL SIGNATARI ÉS EL REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR, AL SER EL QUE 
ES SENYALA AMB UN CERCLE A CONTINUACIÓ: el pare/ la mare, el tutor / la 
tutora, defensor judicial. 
 
* OBSERVACIONS: EL REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR SIGNATARI, AMB LA 
SIGNATURA D’AQUEST DOCUMENT, DECLARA I ACCEPTA: 
 
1. Que les seves dades personals i les del MENOR que representa legalment són les que figuren a 
l’encapçalament d’aquesta sol·licitud, així com que són certes i completes les manifestacions que s’hi 
contenen. 
 
2. Que coneix, accepta i es compromet a respectar i a fer que el MENOR que representa legalment 
conegui i respecti les Condicions d’Accés i Ús establertes per els Clubs DiR i les Normes de Règim Intern 
de la Piscina de DiR Diagonal -les quals estan al seu abast a la recepció de DiR Diagonal, a la web 
corporativa www.dir.cat (àrea Gestions online) o a la Direcció de l’Escola-, acceptant que l’incompliment 
de les mateixes pot portar, com a conseqüència, l’expulsió del curs. 
 
3. Confirma que les condicions físiques i de la salut del seu fill són aptes per la realització del curset de 
natació i que no existeix contraindicació alguna. Els eximim per tant de tota responsabilitat derivada de 
la veracitat d’aquesta manifestació. 
 
4. Que d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (“LOPD”), Grup DiR us informa que les dades que es sol·liciten en aquesta sol·licitud s'inclouran 
en un fitxer automatitzat de GESTORA CLUBS DiR, S.L. (NIF 62849146, adreça c/ Indústria 90 entl. 6ª, 
08025 Barcelona. Tel. 902 10 1979), de DIAGONAL DiR, S.A. (NIF A-60423530, adreça C/ Ganduxer, 
25-27 08021 Barcelona, Tel. 2022202) i de la resta de societats que formen el Grup DiR (que pot 
consultar a l’apartat Avís legal a www.dir.cat), i s'utilitzaran per gestionar la participació del MENOR al 
Curs i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis relacionats amb aquest curs i sobre les activitats i 
productes del Grup DiR per qualsevol mitjà de comunicació inclosos els electrònics inclús un cop 
finalitzat el curs. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, 
adreceu un escrit a GESTORA CLUBS DiR, S.L., al domicili abans indicat, o be mitjançant correu 
electrònic a info@dir.cat o al telèfon d’Atenció al Client 902.10.1979, indicant expressament el concret 
dret que vol exercitar. Si en aquesta sol·licitud o en un altre formulari s'han d'incloure dades de caràcter 
personal referents a persones físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-les dels 
punts assenyalats en aquest apartat. 
 
I en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés a tot l’anterior, així ho signa el 
signatari, en nom propi i com a representant legal del MENOR.  
 
Barcelona, a        de                 de 20...   . 

 
 

 
Signatura del/s representant/s legal/s del Menor 


