FULL D’INSCRIPCIÓ PÀDEL ESTIU 2018
Dades del nen/nena
Nom i cognoms : ................................................................................................ DNI: .............................
Adreça: .................................................................................... Població: ..................... CP: ......................
Data de naixement:...................... Edat: ............................. Curs escolar cursat ............
Sap nedar?
Si
No
No gaire bé

Dades del pare/mare/tutor
Nom i cognoms...................................................................................... DNI: ................................
Tel. De emergència : ..............................
Tel. Mòbil: ................................................................
Correu electrònic: ..........................................................................................................................

Marqueu amb una creu els torns que farà el vostre fill/a
Del 25 al 29 de juny (9-13h)
Del 2 al 6 de juliol (9-13h)
Del 9 al 13 de juliol (9-13h)
Del 16 al 20 de juliol (9-13h)
Del 23 al 27 de juliol (9-13h)
Del 30 al 3 d’agost (9-13h)
Del 6 al 10 d’agost (9-13h)
El preu és de 55€ per setmana. Si es fan dues setmanes com a mínim, el preu és de 49€ per setmana.

Documents que cal aportar:
Fotocòpia del DNI del nen o llibre de família
Fotocòpia del DNI del pare/mare
Fotocòpia de la targeta de la seguretat social
Fotocòpia del llibre de vacunació

FITXA MÈDICA
1.- Presenta alguna al·lèrgia? (especificar) ___________________________________________
2.- Pren algun medicament? ______________________________________________________
3.- Té algun problema de cor, asma, tensió arterial, mareig, mals de cap o
convulsions?_____________________________________________________________________________
4.- Ha tingut cap problema produït per la calor? ______________________________________
5.- Fa servir ulleres o lents de contacte per fer esport? _________________________________

6.- Presenta alguna limitació FÍSICA, PSÍQUICA o EMOCIONAL per la pràctica esportiva i/o social?
_______________________________________________________________________
7.- Mencioni alguna dada del seu historial mèdic que sigui necessari conèixer ______________
_____________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•

•

Les inscripcions al campus s’han de realitzar a recepció ; es recomana, una setmana abans de l’inici de la
setmana que es vol apuntar al nen/a, fer la inscripció.
L’hora de recollida del menor no podrà mai excedir els 10 minuts posteriors a l’acabament de les
activitats.
Es recomana portar la roba marcada amb el nom per evitar pèrdues.
El menor haurà de respectar en tot moment les indicacions dels monitors. Una conducta indisciplinada de
forma continua podrà suposar l’expulsió de l’activitat, sense que els diners siguin reemborsats.
Cap menor podrà sortir de les activitats durant el seu horari sense l’autorització signada per escrit pels
pares o tutors legals. (info@spartanpadel.com)
No estan permeses les visites dels pares/mares durant les hores de campus, excepte les urgències o els
casos excepcionals que aprovi la Direcció.
La direcció ha estimat oportú prohibir que els nens/es portin càmera de fotos, mòbils, iPods, MP3,
videoconsoles i aparells electrònics similars perquè poden causar distracció, pèrdua, robatoris, etc. Els
monitors estan autoritzats per retenir-los.
Diàriament s´ha de portar roba de pàdel i a una bossa : banyador, tovallola i xancletes.

AUTORITZACIÓ
En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i les del
seu fill/a formaran part d’un fitxer titularitat de TANDEM WELLNESS, SL amb les finalitats culturals i formatives pròpies de la TANDEM WELLNESS, SL. Així mateix,
consent expressament la comunicació de les seves dades per a la seva utilització amb les finalitats anteriors a l’AJUNTAMENT DE CALAFELL.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a AVDA. VILARENC, 2-6 - 43820 CALAFELL (TARRAGONA).
Tanmateix, i d'acord amb el qual estableix l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol·licitem
exprés per enviar-li comunicacions de les activitats formatives i/o culturals de TANDEM WELLNESS, SL, per correu electrònic o altres mitjans equivalents..
Autoritzo l'enviament de comunicacions dels nostres activitats.
Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, segons l'establert en l'article 22 d'aquesta Llei, enviant la seva
sol·licitud al correu electrònic info@vilarenc-aqua.com.
D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’informem que en el transcurs
de les nostres activitats es poden realitzar fotografies en les que aparegui, individualment o en grup, la imatge del seu fil l/a, és per aquest motiu, que li sol·licitem el
consentiment per fer ús, publicar, exposar, produir, duplicar, distribuir reproduccions fotogràfiques i audiovisuals, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats
en publicacions, revistes, dominis de webs, xarxes socials pertanyents a l’entitat, premsa, edicions i en qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat.
A més, entenc, que no rebré compensació econòmica o de qualsevol altra forma, en connexió amb qualsevol publicació, reproducció present o futura de qualsevol
imatge o fotografia.
Autoritzo el tractament de la imatge del meu fill/a.
Nom i Cognoms:
D.N.I.:
Data:
Signatura:

