Club Natació Tàrraco

CAMPUS DE SETMANA SANTA DEL
CLUB NATACIÓ TÀRRACO
2019
INSCRIPCIONS: Les inscripcions al Campus de Setmana Santa s’han de realitzar, per
normativa, 8 dies abans de l’inici del període.

Online:
1.- Fes ingrés al CC ES85 0081 1711 49 0001166324 del Banc de Sabadell i posa al
concepte CAMPUS seguit del nom i cognom/s del nen/a.
2.- Envia el full d’inscripció, documentació a adjuntar i còpia del justificant de
pagament a info@cntarraco.cat
3.- Rebràs la confirmació de la inscripció en un període màxim de 3 dies.
Presencial:
Omple les teves dades del full d’inscripció i vine a portar-les a les Oficines del Club
Natació Tàrraco, Passeig Torroja, 86 de Tarragona.
L’horari d’atenció al públic és de 08.00h a 20.00h de dilluns a divendres i,
dissabtes de 09.00h a 13.30h.
Inici: 15 d’abril de 2019 Finalització: 18 d’abril de 2019
Períodes per setmana sencera o dies aleatoris, diga’ns quins dies vindrà el teu
fill/a:

 Setmana del 15 a 18 d’abril de 2019
 Dia 15 d’abril de 2019 (esporàdic)
 Dia 16 d’abril de 2019 (esporàdic)
 Dia 17 d’abril de 2019 (esporàdic)
 Dia 18 d’abril de 2019 (esporàdic)
Horari:
 De 09h a 14h

 De 09h a 15h (amb dinar)  De 09h a 17h (amb dinar)

Acollida (de 08h a 09h) ⃝ SI

⃝ NO

AVÍS LEGAL: D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i del nen/nena facilitades en aquesta
sol·licitud formaran part d'un fitxer responsabilitat de CLUB NATACIO TARRACO, amb la finalitat de gestionar les pròpies
activitats de Setmana Santa. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les seves dades adreçant-se a Passeig Torroja, 86 - TARRAGONA 43007 (TARRAGONA) o enviant un missatge a
l'adreça de correu electrònic info@cntarragona.cat.

Club Natació Tàrraco

DADES DEL NEN/A
Nom i cognoms: ______________________________________________________
Data naixement: _______________________

Edat: ______________________

Escola: ______________________________

Curs realitzat: _______________

Nº tarja sanitària de la seguretat social: ____________________________________

DADES DE LA FAMÍLIA
Nom i cognoms del pare: _______________________________________________
DNI del pare: _________________________

Tel. del pare: ________________

Nom i cognoms de la mare: _____________________________________________
DNI del mare: _________________________

Tel. del mare: _______________

Adreça: _____________________________________________________________
Població: _____________________________

CP:________________________

Correu electrònic: _____________________________________________________

ALTRES DADES D’INTERÈS
Persona de contacte: __________________________________________________
Relació amb el/la nen/a: __________________________ Tel: ________________

CAL ADJUNTAR A LA BUTLLETA
Fotocòpia DNI pare/mare/tutors.
Fotocòpia targeta sanitària del nen/a.
Fotocòpia pàgina vacunes actualitzada Llibre Vacunació
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:
Si l’activitat encara no s’ha iniciat, es farà la devolució de l’import de l’activitat amb una penalització del
20%, sempre i quan s’avisi amb 5 dies d’antelació.
Un cop iniciada l’activitat, només es farà la devolució de l’import de l’activitat en el cas que es presenti
un justificant mèdic, i la devolució serà d’un 60% de l’import de la part de l’activitat no realitzada. En
cap altre cas es farà la devolució de l’import pagat.

Tarragona, a ________________________________________
Signatura (pare/mare o tutor/a)
AVÍS LEGAL: D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i del nen/nena facilitades en aquesta
sol·licitud formaran part d'un fitxer responsabilitat de CLUB NATACIO TARRACO, amb la finalitat de gestionar les pròpies
activitats de Setmana Santa. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les seves dades adreçant-se a Passeig Torroja, 86 - TARRAGONA 43007 (TARRAGONA) o enviant un missatge a
l'adreça de correu electrònic info@cntarragona.cat.
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FITXA MÈDICA I ALTRES DADES D’INTERÈS
Nom i cognoms del nen/a................................................................................... Edat....................
Sap nedar?

Si

No

Es mareja amb facilitat?

Si

No

Observacions................................................................................................................. ..................
Pateix alguna malaltia (asma, epilèpsia, al·lèrgia, etc.)?.................................................................
.........................................................................................................................................................
Té problemes amb la vista o l’oïda? Quins?....................................................................................
Té alguna disminució física, psíquica, sensorial?............................................................................ .
Té algun problema de mobilitat? Quin?..........................................................................................
S’ha posat totes les vacunes obligatòries incloses en el calendari vacunació?
Pren algun medicament

Si

SI

NO

No

Quin? Quina dosi?...........................................................................................................................
Ha estat intervingut quirúrgicament?

Si

No

Hi ha algun aliment o component que no pugui ingerir (al·lèrgia alimentària o intolerància)?
Si

No

Indicar-ho........................................................................................................................................
Segueix algun règim especial?.........................................................................................................
Menja
Menja

de tot

poques coses

molt

normal

poc

Altres consideracions a tenir present?

Tarragona, a ________________________________________
Signatura (pare/mare o tutor/a)
AVÍS LEGAL: D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i del nen/nena facilitades en aquesta
sol·licitud formaran part d'un fitxer responsabilitat de CLUB NATACIO TARRACO, amb la finalitat de gestionar les pròpies
activitats de Setmana Santa. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les seves dades adreçant-se a Passeig Torroja, 86 - TARRAGONA 43007 (TARRAGONA) o enviant un missatge a
l'adreça de correu electrònic info@cntarragona.cat.
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AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA O TUTOR/A
En/Na __________________________________

amb D.N.I. núm ________________

com a pare/mare o tutor/a de _______________________________________________
Autoritzo al meu fill/a a participar en totes les activitats del Campus de Setmana Santa del Club Natació Tàrraco,
en el cas que estigui inscrit, que es portaran a terme de dilluns a dijous a les instal·lacions del Club, des del 15
d’abril al 18 d’abril de 2019.
Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions mèdic-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei 1/ 1982, de 5 de maig, el Club Natació Tàrraco demana el consentiment al pares o tutors legals per poder
publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables, ja sigui
amb finalitats de promoció o informació general del desenvolupament del campus. Autoritzo que la imatge del
meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades pel Club Natació Tàrraco i
publicades als mitjans propis del Club i als mitjans de comunicació locals .
SI

NO

SORTIDA DIÀRIA DEL CAMPUS:
Per tal de garantir la màxima seguretat dels nens a la sortida del Campus, us demanem que informeu si:
El nen/a o nens/es poden tornar a casa sols un cop finalitzi l’activitat del Campus i, per tant, autoritzo als
monitors a deixar-los marxar després d’acabar la jornada.
El nen/a o nens/es seran recollits per un familiar un cop finalitzi l’activitat del Casal de Setmana Santa i,
per tant, demano als monitors/es que NO els deixi marxar sense el corresponent acompanyant. Em
comprometo a estar present a les 14h del migdia, o 15h o 17 hores d’acabament de la jornada.
Altres situacions (especifiqueu): _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Tarragona, a ________________________________________

Signatura (pare/mare o tutor/a)

AVÍS LEGAL: D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i del nen/nena facilitades en aquesta
sol·licitud formaran part d'un fitxer responsabilitat de CLUB NATACIO TARRACO, amb la finalitat de gestionar les pròpies
activitats de Setmana Santa. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les seves dades adreçant-se a Passeig Torroja, 86 - TARRAGONA 43007 (TARRAGONA) o enviant un missatge a
l'adreça de correu electrònic info@cntarragona.cat.

