
FULL D’INSCRIPCIÓ AL CAMPUS   SARRIÀ DE TER

DADES DEL/LA PARTICIPANT - Escriure en majúscules 

NOM I COGNOMS: ..................................................................................  NAIXEMENT: ........../........../................

EDAT: .......  ADREÇA: ............................................................................... POBLACIÓ: .........................................

CP: .....................  JUGA ACTUALMENT A FUTBOL?: SI     NO      /  A QUIN EQUIP? Celrà      ............................... 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A - Escriure en majúscules 

NOM I COGNOMS: .........................................................................................  DNI: ..............................................

TELÈFON/S: .................................................................... E-MAIL: ......................................................................

 *Si ja has donat el telèfon i el mail en la preinscripció no fa falta tornar a escriure’ls

DADES ADDICIONALS - Escriure en majúscules ALTRES COMENTARIS: 

1) TÉ O HA TINGUT ALGUNA MALALTIA LA QUAL LA ORGANITZACIÓ HAGI 

DE TENIR-NE CONEIXEMENT?: ..................................................................

2) PATEIX ALGUNA AL·LÈRGIA?: ................................................................

3) PREN ALGUN MEDICAMENT?: ................................................................

4) SAP NEDAR? SI      NO      NECESSITA ALGUN SUPORT?...........................

Opcions: Setmanes: TALLA DE SAMARRETA:

Del 28 al 2

Del 5 al 9

Del 12 al 16

Del 13 al 17

Del 19 al 23

Del 26 al 30

Abonament:

          SI        NO

*SUMA TOTAL: _____________ €

Altre

8          12          16          S

Acollida mati 8:00 (7€/setmana)

Les vostres dades personals s’incorporaran en els txers automatitzats de l’Associació Esportiva En Ratxa, amb NIF 
G553201564 i seu social a la Plaça Miquel de Palol 1-2, Girona, 17005, amb la nalitat de poder gestionar el servei i 
mantenir-vos informats de les activitats. En compliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, recticació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment al correu 
electrònic: coordinacio@enratxa.com

*Suma total sense tenir en compte cap descompte



- He llegit i ACCEPTO totes les condicions d’inscripció i AUTORITZO que el meu 
fill/a participi en el Campus d’Estiu 2021 i en totes les activitats que es 
realitzin. Així mateix, faig extensiva aquesta autorització a les decisions 
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d’urgència, sota la 
direcció facultativa escaient. També, a usar un vehicle privat per al 
desplaçament no urgent ni especialitzat, en cas de necessitar atenció mèdica.

Signatura:

FORMES DE PAGAMENT

PAGAMENT EN EFECTIU O INGRÉS AMB CONCEPTE: “NOM I COGNOMS JUGADOR + CAMPUS SARRIÀ O CELRÀ”
Consultar el número de compte per whatsapp o correu electrònicDirectament al camp

CONDICIONS DE L’INSCRIPCIÓ

CONDICIONS DE L’INSCRIPCIÓ

- Si plogués es recomanarà no assistir al Campus per a raons de seguretat per contagi.

- En cas de que per raons meteorològiques molt adverses o per factors aliens a la organització s'hagi de 
suspendre el dia de campus, no es retornarà cap tipus de part proporcional de l'import aportat.

- Un cop realitzada la inscripció i el pagament, no es podrà fer cap anul·lació ni es retornaran els diners.

- S'aplicarà un 10% de descompte al segon germà inscrit, així com al tercer, al quart,... se'ls hi aplicarà el 
mateix 10%.

- Si el ju- Si el jugador no està subscrit a la piscina de Celrà o a la piscina de Sarrià de Ter, haurà de pagar un 
suplement, a l'empresa que la gestiona, a determinar en els pròxims dies. Degut al moment excepcional, 
els dies de piscina, així com els preus, variaran. Aleshores, més endevant s’informarà sobre aquest punt.

-  -  El moment és completament excepcional i els riscos són existents. En el cas que el Servei d’Atenció 
Primària o les autoritats sanitàries ens fèssin enviar un grup a casa, amb el seu/s respectiu/s monitor/s, 
per tal d’evitar un possible contagi, es retornarà un 20% del total de la quota pagada segons els dies que 
no s’ha pogut assistir ((( ”quota” / “setmanes”) / 5 ) * 0,2 ) corresponents als dies sense poder assistir.

- Serà imprescindible llegir l’ANNEX 1 (mesures de seguretat i higiene aplicades) per a la inscripció.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers automatitzats de L’Associació Esportiva En Ratxa 
amb la finalitat de poder gestionar el servei i mantenir-vos informats de les activitats. En compliment de la 
llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el 
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al correu electrònic: coordinacio@enratxa.com

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconeguda a l’article 18.1de la Constitució regulat per la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els 
responsables de l’entitat i de l’activitat Campus d'estiu 2021 demanen el consentiment als pares, mares i/o 
tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles. Així doncs, 
AUTORITZO a l’Associació Esportiva En Ratxa perquè, a través del seu personal, puguin fer fotografies i/o 
filmar al menor durant les activitats, i que les mencionades fotografies i/o filmacions siguin utilitzades per 
la ala associació per actes de promoció i/o d'informació relacionats amb la pròpia associació.

*Si ja vas entregar els documents l’any passat pots estalviar de portar-los a no ser que t’ho demanem

QUÈ PRESENTAR PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ? (imprescindible)

    FOTOCÒPIA DNI DEL P/MARE O TUTOR/A        FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA

    FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE VACUNES          DECLARACIÓ RESPONSABLE (COVID-19)
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