Full d'inscripció

CURSETS INTENSIUS NATACIÓ

NOM
COGNOMS
DATA NAIXEMENT

FEM

MASC

NOM MARE/PARE/TUTORA/TUTOR
DOMICILI
MUNICIPI

CODI POSTAL

TELÈFON 1

TELÈFON 2

CORREU-E 1

CORREU-E 2

OBSERVACIONS:

SETMANES

HORARI

13 - 17 juny
20 - 22 juny*
27 juny - 1 juliol
4 - 8 juliol
11 - 15 juliol
18 - 22 juliol
25 - 29 juliol
1 - 5 agost
8 - 12 agost
16 - 18 agost*
22 - 26 agost
29 agost - 2 setembre

10h Juny NO
11h Juny NO
15h
16h Només juny!!!
17h
18h
19h

PREU
Socis i sòcies
No socis i no sòcies

35€/setmana
45€/setmana

SIGNATURA AUTORITZACIÓ
NOM
DNI

MÉS
INFO

www.cntarraco.cat

SIGNATURA

977 232 084
info@cntarraco.cat

Segueix-nos!

CURSETS INTENSIUS NATACIÓ

Pagament inscripció

AVÍS LEGAL. D'acord amb el estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L'informem
que les seves dades personals facilitades en aquesta sol·licitud, i totes aquelles que es generin a partir del moment en que vostè es doni d'alta
com a soci/a o cursetista del Club, seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat del Club Natació Tàrraco, incloses les dades de
salut, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el Club, dur a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació, enviar-li
informació comercial sobre els nostres productes i serveis mitjançant el correu electrònic, postal o fax. Aquesta autorització té validesa fins a la
revocació per part del/la titular de les seves dades.

MATERIAL NECESSARI
Casquet de bany
Banyador
Ulleres de natació
Xancletes
Tovallola

ÚS VESTUARIS
Si heu d'ajudar als/les cursetistes a canviar-se, aneu al
vestidor de dones i sou una dona, i al d'homes si sou un
home, independentment de si el/la cursetista és nen o
nena. No és permès el pas dels i les acompanyants a les
dutxes ni a la piscina, sota cap concepte. ÉS PROHIBIT FER
ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ABANS O DESPRÉS DE
L'ACTIVITAT. Declaro, sota la meva responsabilitat, que el
nen/nena no pateix cap malaltia ni cap defecte físic que li
impedeixi fer l'activitat a la qual s'ha inscrit, i n'exculpo de
tota responsabilitat al Club Natació Tàrraco.

INSCRIPCIONS
Online: Fes un ingrés al CC ES85 0081 1711 49 0001166324 del Banc de Sabadell, i posa com a
concepte CURSETS seguit del nom i cognoms del nen/a. Envia el full d’incripció, documentació a
adjuntar i la còpia del justificant de pagament a info@cntarraco.cat . Rebràs la confirmació de la
inscripció en un període màxim de 3 dies lectius.
Presencial: omple el full d’inscripció i vine a portar-lo a la recepció del CN Tàrraco. L’horari
d’atenció al públic és de 08h a 20h de dilluns a divendres, i de 09h a 13.30h els dissabtes.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Si l’activitat encara no s’ha iniciat, es farà una 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 qie es
presenti un justificant mèdic, i la devolució serà del 60% de l’import. En cap altre cas es farà la devolució de l’import pagat.
El sotasignant accepta les condicions i normes del club.
1. Es recomana deixar les BOSSES i MOTXILLES en el lloc designat. No ens fem responsables de la pèrdua o sostracció
d’objectes personals a l’interior de les instal·lacions.
2. Per a poder fer ús de les instal·lacions, cal fer ús de vestimenta i calçat esportiu apropiat
3. Per a la seva pròpia seguretat, estan prohibits els envasos de vidre o sense tapa, així com qualsevol tipus d’aliment a
l’interior de la piscina i el gimnàs
4. És prohibit fer un ús indegut de l’equipament esportiu del club que motivi el seu deteriorament o el malbaratament dels
recursos energètics o d’aigua
5. Els instructors/es, monitors/es i responsables d’àrea queden facultats per a amonestar els i les usuàries que realitzin
conductes no apropiades o quan no compleixin la normativa que s’indica en aquest reglament i les que hi siguin d’aplicació.
6. La gerència del Club es reserva el dret de canviar monitors/es, classes dirigides o altres activitats, quan per causes de força
major sigui necessari.
7. Està prohibit fumar a les instal·lacions del CN Tàrraco.
8. Queda prohibit fer corredisses a l’interior de les instal·lacions del Club, així com la participació a jocs agressius.

MÉS
INFO

www.cntarraco.cat

977 232 084
info@cntarraco.cat

Segueix-nos!

CURSETS INTENSIUS NATACIÓ

Consentiment serveis
A Tarragona, a ___ de __________ de 2022,

El CLUB NATACIÓ TÀRRACO és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat/da, i
l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se
li facilita la següent informació del tractament.
Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació professional (per interès legítim del
responsable, art. 6.1.f GDPR) i enviar comunicacions de productes o serveis (amb el consentiment de
l’interessat, art. 6.1.a GDPR).
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la
finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no
sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets que té l’Interessat/da:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament
Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent
SÍ NO

AUTORITZACIÓ PER A TRACTAR IMATGES (ACTIVITATS)
Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable
Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable

Dades de contacte per exercir els seus drets:
CLUB NATACIÓ TÀRRACO. Passeig Torroja, 86 - 43007 TARRAGONA (Tarragona).
Correu-e: comunicacio@cntarraco.cat
L’interessat/da o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes
exposats.

SIGNATURA
NOM
DNI
REPRESENTANT LEGAL DE
AMB DNI

MÉS
INFO

www.cntarraco.cat

SIGNATURA

977 232 084
info@cntarraco.cat

Segueix-nos!

