INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESTIU 2021
Campus Dansa

Escola Pre-Esportiva

Escola Tennis / Pàdel

4 a 9 anys (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

3 a 6 anys (2015, 2016, 2017)

6 a 15 anys (2014 a 2006)

CAMPUS DANSA

2 setmanes
05/07 al 16/07

Juliol (campus dansa +
casal Torre Gran)

170 €

290 €

Campus Dansa

SERVEI MIGDIA
Càtering
Carmanyola
Horari Entrades
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00

Juliol

Acollida

200 €
95 €

Esporadic

20 €
20 €

10 €
6€

Horari Sortides
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

Descomptes Escoles Estiu 2020
Escola de tennis hivern 20/21
20%
Fins el dia 10/05/2021
10%

Observacions:

DADES DEL MENOR
Nom i Cognoms:
Escola:

Curs:

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL
Nom i Cognoms:
E-Mail:
Adreça Postal:

Telèfon:
Població:

FITXA DE SALUT
Impediments Físics
Impediments Psiquics
Al·lèrgies
Intol·leràncies
Medicació

DNI:
Data Naixement

DNI:
/
CP:

AUTORITZACIÓ
El tutor legal del menor, dades de les quals figuren en el present document, autoritza a aquest menor a participar en les activitats esportives
programades que figuren al del document; i que pugui ser atès pel metge i tècnic sanitari en cas d’accident o malaltia, en un centre de salut o
pels serveis d’emergència que estiguin previstos en els protocols de seguretat de l’activitat que realitza.
El tutor legal del menor coneix el context de pandèmia provocat per la COVID-19 i els riscos que comporta en les activitats d'educació en el
lleure on participen menors de 18 anys. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, l'infant reuneix els requisits de salut establerts
específicament pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
NO autoritza al menor a desentendre les ordres de l’entrenador/monitor i actuar sense el compliment de les normes de conducta i seguretat
establertes per l’activitat (considerant aquesta com tot el temps que el menor està al càrrec de l’entrenador/monitor).
Autoritza a l’entrenador i responsable de l’activitat, davant d’una situació imprevista i no havent contactat prèviament amb els responsables
del menor, a prendre les decisions que siguin necessàries, tan a nivell mèdic com logístic; així com els trasllats amb ambulàncies o vehicles
particulars a un centre sanitari.
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter personal (NRPD) l’informem que les seves dades han
estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ DE TENNIS I PÀDEL SETPOINT amb la finalitat de poder atendre els
compromisos generats per la relació comercial i contractual, així com per l’enviament de comunicacions informatives, comercials o d’opinió
per correu electrònic, SMS o per altres mitjans de comunicació ja siguin electrònics o en format paper, pel que les dades referents als
mateixos seran utilitzades per a dur a terme aquestes comunicacions, i allò a l’empara de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de
serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i a la llei32/2003 de 3 de novembre General de Telecomunicacions. Li sol·licitem
també autorització per a poder fer ús de les seves imatges en els diferents suports de comunicació tan electrònics com en format paper, amb
finalitats divulgatives o comercials de les activitats que realitza el l’Associació.
Així mateix es dona el consentiment a l’ASSOCIACIÓ DE TENNIS I PÀDEL SETPOINT per a l’ús de la imatge del menor, si és el cas, (Llei 5/1982
de 5 de maig, sobre el dret d’honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge) tan als mitjans escrits com telemàtics que disposa per
tal de fer difusió de l’entitat i de qualsevol activitat en que el menor pugui participar. En cas contrari, ho comunicarà expressament per escrit
als responsables de l'Associació.
En compliment amb la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ DE TENNIS I PÀDEL SETPOINT, l’informa que les seves dades seran conservades durant
el temps legalment establert i que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i
actualitzada. És per això que l’ASSOCIACIÓ DE TENNIS I PÀDEL SETPOINT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Li comuniquem que les seves dades podran ser cedides a tercers per tal de
complir amb les finalitats anteriorment esmentades.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició al correu electrònic: info@setpoint.cat
A la vegada l’informem que pot contactar amb l’ASSOCIACIÓ DE TENNIS I PÀDEL SETPOINT, dirigint-se per escrit al correu info@setpoint.cat.
El pare / mare o tutor legal de l'inscrit a les activitats esportives organitzades per l'associació de Tennis i Pàdel Set Point declara haver rebut la
documentació informativa de les escoles, servei de Càtering i Carmanyola.
NO autoritzo al meu fill/a a sortir de les instal·lacions, ell tot sol, un cop finalitzades les activitats. En cas cotrari ho comunicaré expressament
a direcció.
Signat:

L'Estartit a ________ de _____________ de 2021
INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ:
-Omplir corrrectament el full d'inscripció i adjuntar una fotocopia de la tarjeta sanitaria, una fotocopia de la tarjeta de vacunes actualitzada i una fotocopia del DNI.
INFORMACIÓ:
-Inscripcions de setmana / mes són naturals i seguides, NO són intercambiables ni recuperables.
-La inscripció es considerarà totalment formalitzada un cop realitzat el pagament de l'activitat.
-Les inscripcions es realitzaran per a una escola determinada, els canvis d'escola es sol·licitaran a direcció i s'efectuaran sempre i quan les places ho permetin.
-Les baixes que es notifiquin abans de la setmana prèvia a l'inici del curs suposen una pèrdua del 25% del cost total de la matrícula.
-En el cas que la baixa estigui justificada (malaltia greu o accident amb documentació acreditativa) en els 7 dies prèvis a l'inici del curs, es retornarà el 75% de
l'import total de la inscripció.
-Les baixes que es notifiquin posteriorment (un cop el curs ja hagi començat) i no tinguin una justificació mèdica suposa la pèrdua de la totalitat de la inscripció.
-En cas de malaltia o accident, cal enviar la comunicació de baixa acompanyat del certificat mèdic, en el termini màxim de 72 hores a info@setpoint.cat. Un cop
s'hagi rebut, es podrà triar entre canvi o devolució. En cas de canvi, serà per una altra setmana de la mateixa activitat o una diferent de les mateixes opcions
horàries i serveis que l'anterior. En cas de devolució, es retornarà el 30% de la part no consumida.
-L'Associació Esportiva de Tennis i Pàdel Set Point es reserva el dret d'anul·lar les activitats en cas de no arribar a un nombre mínim d'inscripcions.

