INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ATLETISME 2022
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL
CLUB ATLÈTIC MANRESA
INFORMACIÓ GENERAL


HORARI. De 9 a 13:30h (Servei gratuït d’acollida de 8:30 i recollir a les 14h)



EDATS. De 5-6 a 13 anys (de categoria Sub8 a Sub14).



ACTIVITATS. Activitats atlètiques, jocs, gimcanes, curses d’orientació, sortides, jocs d’aigua, acampada a l’estadi, entre
d’altres.

PREUS DEL CAMPUS
Setmanes
1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes

Preu
60€
115€
170€
220€
270€

*(10% descompte per germans/es)
(+4€ per a la contractació d’assegurança en esportistes no inscrits al club o la participació en l’acampada)

DADES DEL NEN/A
Nom

i

cognoms........................................................................................................................................................................

Data de naixement:................................................................................... Categoria/Edat:..................................................
Talla de samarreta: 8 anys

10 anys

Té més germans inscrits al Campus?

Si

12 anys

14 anys

S

No

DADES FAMILIARS
Nom Pare/Mare:........................................................

Nom Mare/Pare:...................................................................

DNI:..........................................................................

DNI:...............................................................................

Telèfon:.....................................................................

Telèfon:..........................................................................

Correu electrònic:......................................................

Correu electrònic:....................................................................

Altres contactes en cas d’emergència (nom, relació i telèfon):

 ....................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓ PERSONAL DEL NEN/A
És al·lèrgic/a o intolerant? Si

No

A què?..................................................................................................

Pren algun medicament? Si

No

Quin?.................................................................................................
Administració i dosis:....................................................................
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DATES D’ASSISTÈNCIA
Si us plau marqueu amb una creu (X) les setmanes escollides

1ra Setmana

-

Del 27/6 al 1/7

2na Setmana

-

Del 4/7 al 8/7

3ra Setmana

-

Del 11/7 al 15/7

4ta Setmana

-

Del 18/7 al 22/7

5a Setmana

-

Del 25/7 al 29/7

AUTORITZACIONS

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Jo (Nom i cognoms pare/mare o tutor/a)
amb DNI
_______ autoritzo a Club Atlètic Manresa amb CIF G-58993213 i registrada amb el nº 5000 en la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que la imatge i el nom del meu fill/a (nom del
nen/a)
pugui aparèixer en escrits, fotografies, vídeos, etc…
corresponents a activitats esportives i lúdiques organitzades pel Club Atlètic Manresa, a través de l’Escola
Manresana d’Atletisme i publicades a les pàgines web de l’Entitat, en publicacions escrites, etc..

AUTORITZACIÓ ÚS I GESTIÓ DADES PERSONALS
Club Atlètic Manresa informa que les dades personals facilitades a aquesta Entitat seran tractades segons la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
(LOPDGDD)
Aquestes dades quedaran registrades en un fitxer i seran gestionades i utilitzades només per personal
autoritzat i per a la finalitat de la gestió administrativa i esportiva de l’Entitat.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió, podran ser exercitats per
l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada
de fotocòpia del DNI, a l’adreça de Club Atlètic Manresa dalt esmentada.
Club Atlètic Manresa informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o
pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de
protecció de dades de caràcter personal.
Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Club Atlètic Manresa, pot
posar-se en contacte amb el Club Atlètic Manresa a través de la següent adreça de correu electrònic:
clubatlèticmanresa@gmail.com
Jo (Nom i cognoms pare/mare o tutor/a)
_____________
amb DNI
autoritzo a Club Atlètic Manresa amb CIF G-58993213 i registrada amb el nº
5000 en la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya l’ús i gestió de les dades personals
necessàries per a tal finalitat.

AUTORITZACIÓ A MARXAR SOL/A
Jo (Nom i cognoms pare/mare o tutor/a)
___
amb DNI
autoritzo al meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari del casal, durant tot el
casal i sota la seva responsabilitat.

NO Autoritzo
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AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ D’ACTIVITATS
Jo (Nom i cognoms pare/mare o tutor/a)
_____________
amb DNI
autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar totes les sortides i activitats del
Campus d’Atletisme d’Estiu 2022 del Club Atlètic Manresa. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions
mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i
organitzadors de responsabilitat civil i penal.
Jo
nen/a
i per a que consti.

amb
DNI
número
com a mare/pare/tutor del
em faig responsable de la veracitat de les dades i autoritzacions donades,

Signatura

Manresa,

de

de 2022

PAGAMENT
La reserva quedarà confirmada al realitzar la paga i senyal de 30€ a la secretaria del Club abans del 17 de
Juny.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR
1. Formulari d’inscripció omplert, present document amb les autoritzacions corresponents.
2. El rebut de pagament
3. Fotocòpia del DNI o llibre de família del nen/a
4. Fotocòpia del llibre de vacunes
5. Fotocòpia de la targeta sanitària
6. Una foto recent del nen/a
La documentació es pot facilitar enviant un e-mail a matriculesema@gmail.com

ANUL·LACIÓ
En cas d'anul·lació d’alguna setmana del campus fruit d’una hipotètica emergència sanitària o manca
d’inscripcions, és retornarà l'import íntegre abonat.
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