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           Escola Infantil                            Escola Esportiva                         Escola de Pàdel                           Escola de Tennis  
  

 

 
 

 

 

 

 

  

Observacions: ____________________________________________________________________________________ 

 

ENTRADA / SORTIDA INSTAL.LACIONS 

 Entrada      Sortida *recordeu signar autorització de sortida 

                  8.30h a 10h Vigilància        13h Sortida 
                  10h Inici activitat        13h a 14h Vigilància  

 DADES DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL 

 NOM I COGNOMS______________________________________________________ DNI____________________________________ 

 E-MAIL_____________________________________________ TELÈFON________________________/________________________ 

 ADREÇA POSTAL _______________________________________POBLACIÓ___________________________________CP_________ 

DADES DEL MENOR 

NOM I COGNOMS _______________________________________________________DNI___________________________________ 

ESCOLA _________________________________________CURS________DATA DE NAIXEMENT ______________________________ 

FITXA DE SALUT 

 

IMPEDIMENTS FÍSICS 
 

 
 

IMPEDIMENTS PSÍQUICS 
 

 
 

AL.LÈRGIES (*) 
 

 
 

INTOL.LERÀNCIES (*) 
 

 
 

MEDICACIÓ 
 

 
(*)En cas afirmatiu i d’ús del servei de menjador caldrà portar Certificat Mèdic 

  

ESCOLES MATÍ 3 al 7 de setembre 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes Juliol Agost 
Infantil, Esportiva, Tennis i Pàdel            90€    85€   140€ 185€   210€ 210€ 
Activitat + Plus Zumba       220€ 220€ 
Activitat + Plus Vela       272€ 272€ 
Activitat + Plus Zumba + Plus Vela       282€ 282€ 

 
SERVEI MIGDIA 

1 set. 
____/____ al ___/____ 

Juliol Agost   
DESCOMPTES ESC. ESTIU 2018 

 

Càtering              40€     154€ 161€  Inscripció abans del 20 de maig 10% 
Carmanyola             30€     92€   96€  Escola de Tennis/Pàdel hiv 17/18 15% 
Acollida (15:30h a 16:00h)      20€   20€     
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DADES I CONFIRMACIÓ BANCÀRIA 

CLUB NÀUTIC ESTARTIT Adreça: Passeig Marítim, s/n – 17258 l’Estartit NIF: G-17066150 

A efectuar tots els cobraments mitjançant rebut bancari corresponents a les factures que se’n derivin com a conseqüència de la relació de prestació de serveis existent. 

Entitat Bancària: 

Adreça: Núm. Codi Postal Ciutat 

IBAN Entitat Oficina DC Compte 

                        

         

En compliment del que disposen els articles 4,5,6,i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), l’informem que les dades que vostè ens lliuri 
voluntàriament, seran introduïdes a la base general d’administració del Club Nàutic Estartit , denominada BDGACNE, registre en el RGFP de la AEPD amb número 2093230713. El 
responsable és Club Nàutic Estartit, i la finalitat de tractament de la informació és la gestió administrativa i empresarial del Club Nàutic. Tanmateix si ho desitja el Club Nàutic 
Estartit el mantindrà informat de tots els serveis i activitats que puguin ser del seu interès mitjançant correu postal o bé correu electrònic. En tot cas i en qualsevol moment, vostè 
pot consultar, accedir rectificar, cancel·lar o bé oposar-se a que tractem les seves dades, tot adreçant-se a les nostres oficines situades l’Àrea Esportiva Torre Gran, C/Itàlia 
s/n.17258 l’ Estartit (Urb. Torre Gran), on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió. Autoritzo a l’organització a facilitar el telèfon de contacte als 
participants inscrits als campionat.  

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 en aquest 
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. També s’autoritza al menor al càrrec a viatjar amb els vehicles que es facin servir per cobrir l’activitat.  

NO autoritzo 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). 

Autoritzo a l’Entrenador/Monitor 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 el trasllats amb ambulàncies o vehicles particulars a un centre sanitari. 

Així mateix es dona el consentiment al Club Nàutic Estartit per a l’ús de la imatge del menor (Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge) tant als mitjans escrits com telemàtics que disposa per tal de fer difusió de l’entitat i de qualsevol activitat que el menor pugui participar. En cas contrari ho 
comunicaré expressament per escrit als responsables de la Secció Torre Gran.  

En compliment del que disposen els articles 4, 5, 6 i 11 de la Lleu Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), informem que les dades que es 
lliure voluntàriament, seran introduïdes a la base general d’administració i empresarial de l’entitat. Tanmateix, si ho desitja, el Club Nàutic Estartit el mantindrà informat de tots els 
serveis i activitats i que puguin ser del seu interès mitjançant correu postal o bé electrònics. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o 
bé oposar-se a que tractem les seves dades, tot adreçant-se a les nostres oficines en el Passeig Marítim s/n de l’Estartit, on li facilitaran els impresos oficials i adequats a la seva 
pretensió.  

El pare / mare o tutor legal de l’inscrit a les activitats esportives organitzades pel Club Nàutic Estartit declara haver rebut la documentació informativa de les escoles, servei de 
Càtering i Carmanyola.   

NO autoritzo al meu fill/a sortir de les instal.lacions, ell tot sol, del Complex Lúdic Esportiu un cop finalitzades les activitats. En cas contrari ho comunicaré expressament a direcció.  

 INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ 

- Omplir correctament el full d’inscripció i adjuntar una fotocopia de la targeta sanitària i una fotografia de carnet 

INFORMACIÓ 

- Inscripcions de setmana / mes són naturals i seguides (dilluns a divendres) NO són intercanviables ni recuperables 
- Les inscripcions es realitzaran per a una escola determinada els canvis d’escola es sol·licitaran a recepció i s’efectuaran sempre i quan les places ho permetin 

BAIXES 

- 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 matricula 
- Les 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 
- Només en el que la baixa estigui justificada (malaltia greu o accident amb documentació acreditativa) en els 7 dies previs a l’inici del curs o un cop hagi començat, es 

retornarà el 75% de l’import total de la inscripció                                        
                                Signat 

 

 

 

L’Estartit a _______de ________________de 201                                                       


