
 

 

 

 

INSCRIPCIÓ ESPAI ESPORTIU  2020 

 

 

Dades Personals: 

Nom:    ____  Cognoms:          

Data de naixement:        Edat:          

Adreça:      _________ CP:    Municipi:      

Telèfons:        Mail:         

EN CAS D’URGÈNCIA CONTACTAR AMB: Sr./Sra.      Telèfon:     
 

SETMANES                                                  ESPLAI 

 

ACOLLIDA   

 

MENJADOR    

1 Del 25 de juny al 26 de juny   Dj Dv 1  Dm Dx Dj Dv 1  Dm Dx Dj Dv 

2 Del 29 de juny al 03 de juliol Dl Dm Dx Dj Dv 2 Dl Dm Dx Dj Dv 2 Dl Dm Dx Dj Dv 

3 Del 06 de juliol al 10 de juliol Dl Dm Dx Dj Dv 3 Dl Dm Dx Dj Dv 3 Dl Dm Dx Dj Dv 

4 Del 13 de juliol al 17 de juliol Dl Dm Dx Dj Dv 4 Dl Dm Dx Dj Dv 4 Dl Dm Dx Dj Dv 

5 Del 20 de juliol al 24 de juliol Dl Dm Dx Dj Dv 5 Dl Dm Dx Dj Dv 5 Dl Dm Dx Dj Dv 

6 Del 27 de juliol al 31 de juliol Dl Dm Dx Dj Dv 6 Dl Dm Dx Dj Dv 6 Dl Dm Dx Dj Dv 

7 del 03 d'agost al 07 d'agost Dl Dm Dx Dj Dv 7 Dl Dm Dx Dj Dv 7 Dl Dm Dx Dj Dv 

8 Del 10 d’agost al 14 d’agost Dl Dm Dx Dj Dv  8 Dl Dm Dx Dj Dv  8 Dl Dm Dx Dj Dv 

Horaris d’entrada i sortida: 

 C   9:15h – 13:15h (3-4 anys)          9:25 – 13:25h (5-8 anys)          9:35h – 13:35h (9-13 anys) 

Descomptes (només en les setmanes inscrites):      

SOCI             2n Germà            Escola d’hivern          AMPA          Empadronats            

 

SERVEIS OPCIONALS  Acollida  (de 8:30h a 9:30h)         Menjador  (de 13:30h a 15:30h) 
4€/dia     15€/setmana          Menú infantil + monitor/a menjador       8€/dia    36€/set 

Fitxa  Mèdica  del nen/a: 

• Al·lèrgies:              

• Altres dades d’interès: (alteracions motrius, problemes psicològics o emocionals, disminucions psíquiques                 o 

físiques, hipotensió, predisposició al mareig, refredat, trastorns alimentaris, etc.): 

              

 

El nen pot marxar sol?   SI           NO          persona autoritzada     parentesc    

     persona autoritzada     parentesc    

     persona autoritzada     parentesc    

 

 

DOCUMENTACIÓ:   * Fotocopia DNI nen i tutor     * Fotocopia targeta sanitària     * Carnet de vacunes 

 

  

   



AUTORITZACIONS: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, 

de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament a 

través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, sent tractats amb la finalitat de portar a terme la 

inscripció i gestió de l’Espai Esportiu 2019. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, 

acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Ctra. de Cunit a Clariana, 27, de la localitat de Cunit, CP 43881, 

província de Tarragona 

En/Na         amb DNI     i en qualitat de 

pare/mare/responsable legal, autoritza al seu fill/a      a: 
• Assistir a les activitats organitzades per l’Espai, així com participar en les sortides fora de la instal·lació incloses en la programació. 

• Al tractament de les dades de caràcter personal facilitades en les condicions anteriorment indicades 

• A prendre les decisions medico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 

A aquest efecte s’adjunta la fotocòpia de la targeta sanitària del participant. 

• La utilització de les fotografies que el CLUB SPORTS TENNIS CUNIT pugui prendre de les diferents activitats de l’Espai Esportiu 2019, en 

les quals podria sortir el vostre fill/a, per a diferents publicacions informatives i per al web del club. 

MARQUI AQUESTA CASELLA SI NO VOL QUE ES REALITZI CAP TRACTAMENT SOBRE LA IMATGE DEL SEU FILL/A. 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies 
i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la 
qual participa el meu fill/a. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són 
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries 
que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 
durant el desenvolupament de l’activitat.  

 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat, 
en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.  

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut del meu fill/a compatible amb la 
simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu 
entorn familiar.  

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, al meu fill/a compleix els requisits de salut següents: 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una 
persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  

Marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:   

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en 
l’activitat.  

SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR 

LEGAL I DATA: 

 

 

TOTAL: 

 

ACOLLIDA: 4€/dia | 15€/setmana MENJADOR: 8€/dia | 36€/setmana 

AVÍS: L'empresa vol informar que l'Usuari, a adquirir la seva condició de client/alumne comptarà amb un seguit de drets i estarà 
subjecte a una sèrie d'obligacions i/o normes d'acordar amb el codi intern establert en l 'empresa. Aquest codi, romandrà a la seva 
disposició en recepció i en les diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement del mateix. 
L'incompliment del mateix podrà tenir la pèrdua de la condició adquirida pel signant. 

MATI PREU HORARI 

Dia 19 € 

9:30 h a 13:30 h 

1 Setmana 85 € 

2 Setmanes 160 € 

3 Setmanes 228 € 

4 Setmanes 285 € 

5 Setmanes 332 € 

6 Setmanes 370 € 

7 Setmanes 399 € 


