DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

EMAIL

COL·LEGI NEN

TELEFON PARE

DATA NAIXEMENT
Nº TARJ SANITARIA

NOM

TELEFON MARE

NOM

Autoritzacions (Marqueu amb una X les opcions que trieu)
SI

NO A prendre petites decisions mèdiques (posar tirita, curar petita ferida…) que fossin necessàries sota la convenient prescripció
facultativa i a utilitzar el vehicle propi en cas necessari (Ambulatori, hospital…).

.

SI

NO A assistir al campus, incloent totes les activitats que es facin dintre i fora del recinte dintre de l’àmbit del campus.

SI

NO A acceptar l’assegurança mèdica i de lesions que contractem per l’EsportCampus 2022

Normativa
En/na

, com a pare/mare/tutor accepta i signa al final de la pàgina amb el seu

consentiment, la següent normativa per l’alumne

:

1.- Participar a les activitats del EsportCampus i a que participi en totes les activitats programades que es faran al campus.
2.- A fer ús de la piscina del club Sportenis Rubí per a fer les activitats programades.
3.- El Club Sportenis Rubí i l’EsportCampus NO es faran responsables de qualsevol incident, fora de l’horari escollit.
4.- El Club Sportenis Rubí i l’EsportCampus NO es faran responsables de pèrdues, deteriorament o trencaments de tots els objectes i material
que portin al campus (ulleres, raquetes) així com telèfons mòbils, mp3, els quals ni recomanem ni son necessaris pel desenvolupament del
campus d’estiu.
5.- La inscripció només serà vàlida quan es faci el pagament de la mateixa. En el cas de donar de baixa la inscripció fins al 17 de Juny, es
retornarà el 50% de la inscripció, atès a que s’ha vista afavorida al descompte promocional i que hem guardat la plaça. A partir del 17 de Juny,
no es retornarà cap import (sigui quin sigui el motiu), només es retornarà la part total o proporcional de l’inscripció si les autoritats ens
obliguen a tancar l’Esportcampus 2022.
6.- Qualsevol comportament incorrecte, mal educat o que posi en perill el bon funcionament del campus pot comportar l’expulsió del nen de
l’activitat. Una falta molt greu pot comportar l’expulsió del campus sense cap tipus d’abonament.

Dades d’interés
Te alguna al·lèrgia?
Te alguna malaltia)
Pren algun medicament?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Quina?
Quina?
Quin?

El vostre fill/a necessita “Manguitos” per anar a la piscina?

Horari d’administració?
SI Ha de portar taps a les orelles?
NO

SI
NO

Indiqueu aquí si el vostre fill/a vol anar amb un altre nen/a (sempre que sigui del mateix any o com a màxim dos anys): (no
assegurem que pugui anar

PARE /MARE /TUTOR LEGAL

En senyal de conformitat signo el present document:

NÚMERO DE DNI DEL QUI SIGNA

SIGNATURA / NOM

INSCRIPCIÓ
Matí
(09h a 13h)

Mati+Migdia
(09h a 15h)

Menjador
(13:00h a 15h)

Acollida
(08:00h a 08:30h)

SETMANES
Del 27 de Juny al 1 de Juliol
Del 4 al 8 de Juliol
Del 11 al 15 de Juliol
Del 18 al 22 de Juliol
Del 25 al 29 de Juliol

DRETS D’INSCRIPCIÓ

(A OMPLIR PER LA DIRECCIÓ DEL CAMPUS)

DE
% DESCOMPTE
(màxim 15%)

DESCOMPTE 1 (Màxim
(Màxim 10%)
5%)
TOTAL AMB DESCOMPTE

DESCOMPTE 2

(Màxim 10%)

(nº de Setmanes)

PREU SERVEIS EXTRES

Menjador (13h a 15h)

==

Recollida
(15h a 15:30h)

