CAMPUS MULTIESPORTIU DE MONELLS 2018
FULL D’INSCRIPCIÓ

DADES DEL PARTICIPANT
Nom:

DNI:

Cognoms:
Data de naixement:

Curs:

Població

Adreça:

Telèfons de contacte:
Correu electrònic:
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL
Nom:

DNI:

Cognoms:
Qui recollirà el nen/a en cas de que els pares o tutors legals no ho puguin fer?
Nom:

Telèfon:

Nom:

Telèfon:

PREUS DEL CAMPUS
JUNY – JULIOL




Setmanes

Preu

5
4
3

195€
180€
160€

2

140€

1

80€

Segon germà/germana 10€ menys en tots els preus
Marqueu la casella de pagament

En cas de venir setmanes, quines dates seria:.....................................................................
Les activitats començaran el dia 25 de juny i acabaran el dia 27 de juliol, l’horari serà de
dilluns a divendres i de 9 a 13 hores i acollida de 8:15 a 9:00 del matí.

AGOST
Setmanes
1
2



Preu
90€
150€

En cas de no arribar a un mínim d’inscrits no es portaria a terme
el campus a l’agost.
El pagament es podrà fer fins el 15 de juliol

IMPORTANT:


Tots els nens i nenes hauran de portar una còpia de la tarjeta sanitària adjuntada
al full d’inscripció.



Una foto de carnet de l’infant.



L’edat per a poder participar al casal és de P4 fins a 2n d’ESO. El mínim de dies
per a participar és una setmana.



S’ha d’emplenar obligatòriament el full d’al·lèrgies i/o malalties i el de drets
d’imatge que trobareu a la pàgina web de l’A.E Monells.

Haureu de realitzar l’ingrés corresponent al banc Sabadell (ES33 0081 1590 0100 0102
5312, especificant el nom del nen/a.

És imprescindible entregar el comprovant de pagament juntament amb aquest full a la
direcció o coordinació (Carles o Arnau) durant els horaris d’inscripció abans del 1 de
juny.

AUTORITZACIÓ SIGNADA
EN/NA…………………………………….....................................PARE/MARE/TUTOR

del

NEN/A……………………………………............amb D.N.I……………….........................dono
permís perquè el meu fill/a assisteixi al Campus Multiesportiu de Monells 2018 que
organitza l’AE Monells dins i fora del camp de futbol de la Zona Esportiva Lluís Pell.
SIGNATURA I DATA

FULL D’AUTORITZACIONS

AUTORITZACIÓ DELS PARES/TUTORS
El Sr./Sra________________________________________________ amb DNI
número_________________________com(pare/mare/tutor)_________________de__
___________________________________________(nom participant). Autoritzo el
meu fill/a a participar a totes les activitats programades al Campus Multiesportiu de
Monells. També autoritzo a que pugui ser atès en cas d’accident o malaltia, per la qual
cosa adjunto fotocòpia de la targeta seguretat social o de la mútua on està adscrit.
Firma del pare, mare o tutor legal

DADES D’INTERÈS
És al·lèrgic/a?

Sí

□

No

□

A què?_____________________________________________________
Es mareja amb facilitat?

Sí

□

No

□

Pren algun medicament?

Sí

□

No

□

Quin? _____________________________________________________
Té algun problema de mobilitat?
___________________________________________________________________
Sap nedar?

Sí □

No

Altres informacions que la família consideri d’interès:

□

Poc □

DRETS D’IMATGE

Dóna el consentiment per poder publicar fotografies o vídeos on aparegui el seu
fill/a?
Sí □

No □

POSSIBLES ANULACIONS, MODIFICACIONS O RECLAMACIONS




L’organització del campus podrà modificar la programació d’activitats i
sortides del campus, les dates, les hores de sortida i arribada i el transport;
tot per raons justificades segons el criteri de l’organització i previ avís.
En cas d’anul·lació del campus, total o parcial, per raons justificades, de
força major o per no arribar als mínims de participants, es procedirà al
reemborsament dels diners abonats.
En cas d’anular la inscripció per accident o malaltia abans del començament
del campus, es retornarà el 80% de l’import abonat o de la part proporcional
si l’activitat ja estava començada, prèvia presentació de l’informe mèdic que
justifiqui l’absència. En cas de no finalitzar l’activitat de manera injustificada,
no hi haurà cap tipus de reemborsament.

ASSEGURANCES I URGÈNCIES



Tots els participants conten amb una assegurança d’accidents i de
responsabilitat civil subscrit amb l’asseguradora del Club.
En cas d’urgència mèdica (accident, lesió, malaltia...) el representant legal
del participant autoritza, sempre que no hagi estat possible contactar
prèviament amb ell, a qualsevol membre de l’organització a prendre les
mesures necessàries per garantir-li el trasllat a un centre mèdic i per que
duguin a terme el tractament mèdic que necessiti. Si el cost d’aquest
tractament sobrepassés la cobertura de l’assegurança, serà responsabilitat
del pares o tutors legals.

CONDUCTA DELS PARTICIPANTS









Els participants han de respectar i complir les normes de comportament del
campus, tant al centre com a les sortides.
El respecte envers la resta de companys/es i els monitors/es és fonamental.
S’ha de respectar al màxim l’horari i l’obligació d’assistència a les activitats
(classes, jocs, sortides...).
Està terminantment prohibit el consum de tabac, alcohol o cap droga.
L’organització està exempta de cap responsabilitat en la pèrdua de diners o
objectes (mòbils, videojocs...) que els participants puguin dur al campus.
En cas de mala conducta reiterada, incompliment de les normes, falta de
respecte i disciplina greu, el participant serà amonestat i els pares o tutors
legals informats. I si es reitera en aquesta conducta, s’haurà de procedir a la
seva expulsió del campus sense devolució de la quota d’inscripció.
En cas de que un participant, per mala conducta, causi danys i perjudicis a
tercers, les indemnitzacions aniran a càrrec del seu representant legal.

EN/LA…………………………………….....................................PARE/MARE/TUTOR del
NEN/A……………………………………............amb D.N.I………….........................firmo
aquest document perquè el meu fill/a assisteixi al Campus Multiesportiu de Monells
2018 que organitza l’AE Monells dins i fora del camp de futbol de la Zona Esportiva
Lluís Pell.
Signatura i data

