INSCRIPCIÓ CAMPUS MULTIESPORTIU UER 2018
NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
NOM PARE/MARE/TUTOR 1:
TELÈFON PARE/MARE/TUTOR 1:
NOM PARE/MARE/TUTOR 2:
TELÈFON PARE/MARE/TUTOR 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
SAP NEDAR?

SI

PATEIX AL·LÈRGIES I/O MALALTIES?
PREN CAP MEDICACIÓ? QUINA?
OBSERVACIONS:

PREUS, TORNS I SERVEIS (10% de descompte a germans)
JORNADA COMPLETA

MITJA JORNADA

Nen/a del Nen/a NO Nen/a del Nen/a NO
Club
del Club
Club
del Club
25 de juny
a 27 de
160 €
juliol

200€

125 €

160 €

30 de
juliol a 17
d'Agost

Només
Matins

Només
Matins

90 €

120 €

Preu per
setmana

40 €

50 €

30 €

40 €

INDICAR HORARI

SAMARRETES

TALLA

QUANTITAT

SERVEI DE CARMANYOLA (4€/dia, 18€/setmana):
SERVEI HORA D'ACOLLIDA (3€/dia, 12€/Setmana):

25 de juny a 27
de juliol

CASAL + TECNI

30 de juliol a 17
d'Agost

MATINS

Altres dates

*Per a formalitzar la inscripció cal que entregueu aquest full juntament amb una foto de carnet
del nen, la fotocòpia de la seva tarjeta sanitària i el resguard de pagament (com a concepte de
pagament ha d'aparèixer el nom del nen) a les oficines del Club. Si no, podeu enviar el full
juntament amb el resguard de pagament escanejat al correu: campusmultiesportiu@gmail.com

*Les presents dades formaran part d'una base de dades propietat de UER Pineda de Mar, amb
domicili en C/Barcelona, 33-35, 08397 Pineda de Mar (Bcn), podent ser utilitzades i tractades
amb finalitats de promoció i informació de les nostres activitats. I, al enviar aquest formulari,
cedeixo permís per fer ús de les imatges que identifiquin al jugador, ja sigui de manera
individualitzada o col·lectiva i la seva publicació posterior en web i d'altres canals d'informació. El
sol·licitant té dret a accedir a aquest fitxer per sol·licitar informació, rectificació, oposició o
cancel·lació de les seves dades.

AUTORITZACIONS

Drets d'imatge

El Campus Multiesportiu UER Pineda de Mar, disposa d'espais de difusió i comunicació (web i
xarxes socials) on informa i fa difusió de les diverses activitats que es dueen a terme durant el
temps que transcórre el Campus. En aquests espais es poden publicar imatge en què apareguin
individualment o en grup, alumes que fan les activitats relatives al Campus.
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut enn l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i
està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a l'intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest Campus demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per a publicar fotografies i videos on apareguin els seus fills i filles i hi
puguin ser identificables.
Per a l'edició de materials en espais de difusió del Campus (blogs, web, xarxes socials) cal la
corresponent cessió del dret de la comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels
qui n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la Llei de Propietat
Intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l'edat.
Així doncs,
Jo _____________________________ amb DNI ________________________ pare/mare/tutor
de _____________________________ autoritzo a que el meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies i vídeos relatives a les activitats que es duguin a terme en el transcurs del Campus, i
que puguin ser publicades pel mateix en la pàgina web així com en les diverses xarxes socials
gestionades. Autoritzo també que els materials elaborats pel meu fill/a puguin ser publicats en
els espais de comunicació prèviament esmentats.
Firma

A realitzar activitats fora del recinte
Jo _____________________________ amb DNI ________________________ pare/mare/tutor
de _______________________ l'autoritzo a participar de les activitats o sortides que es duran a
terme fora dels recintes del Col·legi Sant Jordi o el Pavelló Nino Buscató durant el Campus
Multiesportiu.
Firma

A marxar sol/a al finalitzar l'activitat del Campus

Jo _____________________ amb DNI ________________________ pare/mare/tutor de
_______________________ l'autoritzo per a marxar sol al finalitzar l'activitat del Campus
Multiesportiu.
Firma

