CASAL ESTIU 2020
MODALITAT ESCOLLIDA (encerclar):

1. CASAL

2. TECNIFICACIÓ

DATA ____ /____ /2020

NOM____________________ COGNOMS______________________________________________________________
DATA NAIXEMENT ____ /____ /_______ EDAT ________ A QUINA ESCOLA VAS _______________________________
TELEFON 1 ___________________________________ TELEFON 2 __________________________________________
NOM PARE/MARE/TUTOR __________________________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC_______________________________________________________________________________

DADES D’INTERÈS
ALGUNA AL·LÈRGIA ______________________ AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA ____________________________________
ESPECIFICAR _____________________________________________________________________________________
ALGUNA MALALTIA __________________________ ALGUNA DISMINUCIÓ ___________________________________
PREN ALGUNA MEDICACIÓ ______________________________ RÈGIM ESPECIAL _____________________________
SAP NEDAR _________ OBSERVACIONS ________________________________________________________________

SETMANA

9H A 13H

9H A 17H

DINAR

ACOLLIDA 8H

29 juny – 3 juliol
6 juliol – 10 juliol
13 juliol – 17 juliol
20 juliol – 24 juliol
27 juliol – 31 juliol
3 agost – 7 agost
10 agost – 14 agost
31 agost – 4 setembre
7 setembre – 10 set.

TOTAL A PAGAR (a omplir per
l’equip de recepció)
PAGA I SENYAL

RESTA PAGAMENT

DATA PAGA I SENYAL
MÈTODE PAGA I SENYAL
DATA RESTA PAGAMENT
MÈTODE RESTA PAGAMENT

ACOLLIDA 17H

CASAL ESTIU 2020
NORMATIVA

AUTORITZACIONS (marcar en cada cas, SI o NO)

• Es recomana portar la roba marcada amb el nom.

Jo, ___________________________________________

• El Club no es fa responsable de qualsevol objecte
electrònic que portin (telèfon, consoles, etc), tampoc és
recomanable ni necessari l’ús d’aquest material durant el
campus.

__________________ amb DNI ______________ com
mare/pare o tutor de
___________________________________________
l’autoritzo a:

• El Club no es fa responsable de pèrdues, deterioraments
o trencament d’objectes personals com els telèfons mòbils,
pales, ulleres, roba, etc.

• Participar en les activitats del CASAL D'ESTIU i a que
participi en totes les activitats programades (les activitats
programades són pràctica d’esports, jocs, manualitats,
piscina, tallers….)

• És imprescindible que la direcció de Catalunya Padel Club
estigui al corrent de qualsevol informació referent al seu
fill/a i que pugui afectar al normal funcionament de les
activitats (al·lèrgies, malalties, situacions familiars, etc.)
• La inscripció només serà vàlida quan les autoritzacions
estiguin signades i es faci el pagament.
• En cas de donar de baixa una inscripció abans de
començar el Casal es retornarà el 50% de la totalitat.
Passada aquesta data, NO es retornarà cap import.
• Qualsevol comportament incorrecte, mala educació o
falta de respecte que posi en perill el bon funcionament del
Campus, pot comportar l’expulsió del nen/a del Campus.
• El Club no es fa responsable del seu fill/a fora de l’horari
del Campus escollit ni del trasllat de casa al campus ni de la
sortida del campus un cop finalitzada la jornada on s’ha
apuntat.

SI

• A portar al seu fill/a fora de les instal·lacions de Catalunya
Padel Club, en cas d’urgència o quan l’organització del
campus cregui que és de vital importància sortir del recinte
i autoritza a que vagi en el cotxe del personal de
l’organització o amb transport propi de l’organització del
Club.

SI

___________________________, com mare/pare o tutor
accepto la normativa exposada sobre el Casal d’Estiu que es
celebrarà a Catalunya Padel Club.

NO

• A fer ús de la piscina per les activitats programades
durant el Casal d’Estiu.

SI

NO

• Que facin ús de la imatge del meu fill/a exclusivament per
xarxes socials i mitjans de comunicació electrònics de
Catalunya Padel Club.

• Es reserva el dret d’admissió.
Jo,

NO

SI

NO

En senyal de conformitat, signo el present document

SIGNATURA

En senyal de conformitat, signo el present document

SIGNATURA

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA LLIURE (només signar SI AUTORITZEN al seu fill/a, a marxar sol/a una vegada finalitzada
l’activitat del campus d’estiu)
Jo, ____________________________________________________________________________________________,
com mare/pare o tutor de _________________________________________________________________________,
l’autoritzo a sortir sol/a al finalitzar la jornada de casal d’estiu apuntat/da . Tanmateix sé que un cop el meu fill/a
surti de les instal·lacions de CATALUNYA PADEL CLUB, ja no és responsabilitat del Club.
En senyal de conformitat, signo el present document
SIGNATURA

