Per inscriure al vostre fill/filla als campus d’estiu KIDFIT només cal que porteu aquest full omplert a la recepció del CEM
PARCdelGARRAF i la targeta de la seguretat social del nen/a inscrit, i confirmarem la inscripció. Feu-ho aviat, el número de
places és limitat.
El pagament de la plaça reservada es pot fer en efectiu o targeta de crèdit i cal fer-ho en el moment de fer la inscripció.

Dades del campista KIDFIT
Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nº fitxa:
Nº d’abonat:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:
Telèfon de contacte:
Sap nedar?

e-mail:

❑ SÍ ❑ NO
Té plaça?

Setmana

Sí

No

Talla de la samarreta ❑ 4 ❑ 6 ❑ 8 ❑10 ❑12
Imports

Setmana
1

❑14

Import
CAMPUS

Descomptes
Dinar
2

Dinar + tarda
3

3a setmana
4

❑S ❑M ❑L

Germans
5

Import
Campus
6

Acollides

Acollides
7

Import
total

Import
total

28/06 – 02/07
05/07-09/07
12/07-16/07
19/07-23/07
26/07-30/07
02/08-06/08*
09/08-13/08
16/08-20/08
23/08-27/08
30/08-03/09
06/09-10/09

DATA ACOLLIDES:
IMPORT FINAL
*Setmana de 4 dies, els preus varien.

Serveis reservats i preu
Setmana
Nen/a abonat/da al
PARCdelGARRAF
Fill/a d’abonat/da al
PARCdelGARRAF
No abonats/des

Serveis opcionals
(imports a afegir a l'estada bàsica)
67,90€
Dinar i Monitoratge,
13:30 – 15:00h
+59,00€
70,20€
Dinar,
Tarda
i
79,80€
Enjoy English Afternoon
13:30 - 17:00h
+86,90€
Càlcul dels imports: Import campus (6) = (1+2+3) – (4+5) . Import total(8) = (6 + 7)

Acollida, des de les 8h

+1,00€/dia

Descomptes
Germans: si venen junts, 1r 10%, 2n 15% i
3r 20%.
3 setmanes o més: 20% des del 3r to

Autoritzacions
Autorització d’ús d’imatges del nen/a
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de dades de caràcter personal,
demanem l’autorització al pares, mares o tutors legals per poder registrar i publicar imatges del nen/nena durant la seva estada al Campus
d’estiu 2021 del CEM PARCdelGARRAF, amb la finalitat que aquestes imatges es facin servir, tant en medis privats com públics, per la
divulgació i promoció del complex esportiu i les seves activitats i serveis.

❑ SÍ autoritzo

❑ No autoritzo

Autorització Sortida CEM PARCdelGARRAF
Autoritzo a participar a les sortides que es faran a les pistes d’atletisme i altres instal·lacions municipals, properes al centre.

❑ SÍ
IMPORTANT: Es imprescindible que, per participar a les activitats, el nen o nena pugui fer les sortides programades del centre. En cas
que no vulgueu donar aquesta autorització, consulteu abans de fer la inscripció.

Autorització Recollida
Autoritzo a en/na
amb DNI
acabar l’activitat. En cas que vingui o marxi sol, si us plau feu-ho saber aquí:

a recollir el nen/a al CEM PARCdelGARRAF en

Fitxa de salut
Pateix o ha patit alguna malaltia i/o al·lèrgia o trastorn alimentari important:__________________________________________________

En el cas de rebre medicació, quina:_________________________________________________________________________________
Rep suport a l’escola? SI

❑

NO

❑

Si la resposta anterior és si, de quin tipus? :___________________________________________________________________________
Necessita Educació Especial? (NEE)

SI

❑

NO

❑

Ha demanat suport o Ajut per al Campus. Quin? :_______________________________________________________________________
Observacions

En relació a les dades de salut del menor el seu pare/mare/representant/tutor autoritza expressament a Parc del Garraf Sport AIE per tal que pugui tractar-les i cedir-les amb la finalitat
exclusiva de garantir-li l’assistència que pogués requerir. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI a Parc
del Garraf Sport AIE, Ronda Ibèrica 60 (08800 Vilanova i la Geltrú)

•

❑ SÍ autoritzo ❑ No autoritzo

Aquest és el full d’inscripció per al campus KidFit. En cas de cancel·lació
per part del participant, s’aplicarà la següent política de reemborsament
en funció de l’antelació respecte la data d’inici de l’activitat:
o
Amb més de 7 dies naturals d’antelació: 100%
o
Amb 7 o menys dies naturals d’antelació: 0%
o
Es cobrarà el valor de 6€ del lot de benvinguda (welcome pack)
lliurat al moment de la inscripció.

•

El centre es reserva el dret d’anul·lar o modificar les dates/horaris de
qualsevol activitat si no hi ha un mínim de participants. En aquest cas, es
reemborsarà la totalitat de l’import avançat.

•

La persona que participa a l’activitat, així com els seus acompanyants i/o
tutors accepten la Normativa Interna del centre, que es troba a la seva
disposició a recepció.

•

A Vilanova,

de

de 20

Signatura

Nom i cognom
DNI

Atés per
Atès per:

Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

Protecció de dades i política de privacitat
Responsable: PARC DEL GARRAF SPORT, AIE CIF: V-62938519 Adreça postal: RAMBLA GUIPÚSCOA Núm. 27, 08018 BARCELONATeléfono: 938147295 Correo electrónico: Iinfo@parcdelgarrafsport.com. A PARC
DEL GARRAF SPORT AIE tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei del centre esportiu i realitzar la facturació d'aquest. La base jurídica del tractament de les dades és el contracte entre
vostè i la nostra empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les seves dades personals podran ser
cedits a la resta d'empreses del grup *PARC DEL GARRAF *SPORT, *AIE, tercers col•laboradors amb la nostra empresa i en aquells casos en els quals existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre
si estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, acreditant la seva
identitat. Les seves dades no seran transferits a un tercer país. Té vostè el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD en el cas que consideri que s'infringeixen els seus drets de protecció de dades (Reglament UE
2016/679, de 27 d'abril de 2016). En compliment de l'obligació prevista per l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades, d'ara endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l'informem del següent: Finalitat: prestació de serveis del centre esportiu i gestió de la relació contractual entre les parts.
Legitimació: Consentiment de l'interessat, Execució contractual, Satisfacció d'interessos legítims. Destinataris: es cediran dades a la resta d'empreses del grup PARC DEL GARRAF SPORT AIE. Drets: Accedir, rectificar i
suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina www.parcdelgarraf.cat .

