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       FULL D’INSCRIPCIÓ  
CAMPUS LLUÍS CARRERAS 2020 

 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms _________________________________________________________________________    

Data de naixement _________ /________ / ___________     

Direcció ________________________________________ Població________________________________ 

Telèfons contacte ____________________________ / _____________________________ 

E-mails ______________________________________ / ________________________________________ 

Marxarà sol/a casa? ____________ Qui el recollirà? __________________________________________ 

Observacions mèdiques (al·lèrgies, malalties, etc.) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Altres observacions ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

DADES ESPORTIVES 

Posició habitual ___________________________  Categoria on juga __________________________ 

Equip on juga ___________________________________________________________________________ 

  

· Marca amb una “X” la talla de samarreta que necessites:  
 

4-6 

 

8-10 

 

12-14 

 

S 

 

 M 

 

L 

      

*Atenció! Les samarretes i els pantalons estaran exposats a l’oficina de l’At.C. Sant Pol a partir del dia que 

es puguin obrir les inscripcions presencials. Recomanem emprovar la talla en el moment de formalitzar la 

inscripció. Ja que no es realitzaran canvis de talla un cop començat el campus.   

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ  

• El període d’inscripció online serà a partir del dia 25 de Maig.  

• Les places són limitades. La inscripció estarà condicionada a la disponibilitat de places. La realització 

del Campus quedarà subjecte a un número mínim d’inscrits. 

• Per fer efectiva la inscripció és necessari que ens feu arribar els següents documents:  

o Full d’inscripció omplert i firmat.  

o Fotocòpia de la targeta sanitària i calendari vacunal actualitzat.  

o Qualsevol altre que determinin les autoritats sanitàries (es demanaria si es requereix)  
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         OPCIONS D’INSCRIPCIÓ i PAGAMENT 
CAMPUS LLUÍS CARRERAS 2020 
 
1. Indica la opció desitjada, marcant amb una “X” cada una de les setmanes que vols realitzar el Campus: 

 

El Campus ofereix varies opcions d’inscripció per tal que escolliu la que més s’adapti a les vostres 

necessitats. Us podeu apuntar d’1 a 7 setmanes; en horari de matins (de 9:00 a 13:30 hores).  

• PREUS:  

SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 

PREU SOCIS 100€ 190€ 270€ 340€ 400€ 450€ 500€ 

PREU NO SOCIS 125€ 240€ 330€ 420€ 500€ 550€ 600€ 

* Podeu fer-vos socis per 50€/temporada 

* Hi ha un descompte del 20% en la inscripció de germans (el descompte s’aplica a un dels germans).  

 

Serveis complementaris (Optatius):  

Servei de dinars i acollida recreativa fins les 16:00h.  

SERVEI DE DINAR I ACOLLIDA  

FINS 16:00H  

PREU  

CONCERTAT AMB LA INSCRIPCIÓ  8€ / per dia  

UN COP COMENCI L’ACTIVITAT  10€ / per dia 

MARCA A LA CASELLA EL NOMBRE DE TIQUETS DIARIS QUE VOLS D’AQUEST SERVEI: 

 NOMBRE DE TIQUETS  DIES QUE ES QUEDARÀ? 

SERVEI DE DINARS I ACOLLIDA  

FINS 16H   

  

 

2. Realitza el pagament corresponent.  

• En efectiu: PENDENT D’OBERTURA OFICINES a les Oficines de l’AT.C. Sant Pol.  

• Online: Per transferència bancària al número de compte de l’At.C. Sant Pol:  

ES63 2038 6886 2560 0005 5937 (BANKIA)  

Cal indicar al concepte: CAMPUS_NOM DEL PARTICIPANT 

Cal adjuntar el comprovant de pagament al document d’inscripció.  

S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 

Del 29 juny al 
3 de Juliol 

Del 6 al 10 
de Juliol 

Del 13 al 17 
de Juliol 

Del 20 al 24 
de Juliol 

Del 27 al 31 
de Juliol 

Del 3 al 7 
d’Agost 

Del 10 al 14 
d’Agost 
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AUTORITZACIONS 

• Autoritzo la participació del nen/a a totes les activitats del Campus Lluís Carreras 2020 i declaro que no 

pateix cap malaltia o lesió que li impedeix realitzar-les. Tant les activitats realitzades al Camp de futbol 

municipal de Sant Pol de Mar, com les activitats i/o sortides realitzades fóra del mateix.   

• Autoritzo als monitors del meu fill/a a prendre les decisions que siguin necessàries en cas de lesió, com 

també el possible trasllat en transport particular que la urgència pugui ocasionar. En el cas que s’hagi 

d’administrar algun medicament al nen/a, és necessari entregar una autorització firmada (demanar-la 

al Coordinador) on s’especifiqui el nom del medicament i la dosi. Així com a prendre-li la temperatura.  

 

PAGAMENT 

• El pagament del Campus es farà durant el període d’inscripció i és requisit indispensable per a 

considerar assignada la plaça.  

• En cas de germans. Es pagarà una quota normal i la altre o altres tindran un 20% de descompte. 

1) En cas de baixa i/o lesió un cop abonada l’activitat i realitzada la reserva no es farà cap devolució.  

2) En cas d’expulsió per conducta inadequada no es farà cap devolució. 

3) En cas de no poder-se portar a terme l’activitat per causa de força major: Es retornarà el 100% de l’import 

abonat en cas de que no hagi començat l’activitat. A partir del començament de l’activitat (dia 29/6/2020) 

es retornarà el 90% de l’import abonat dels dies corresponents a la no realització de l’activitat. 

 

CONDUCTA 

• El comportament del nen/a ha de ser respectuós, positiu i col·laborador en totes les activitats que es 

realitzin durant el Campus, tant amb els companys com amb els monitors. 

• Les instal·lacions i el material d’entrenament del Campus han de ser respectats i tractats degudament. 

• En cas que el nen/a incompleixi aquestes normes de conducta, els pares seran informats de forma 

immediata. Si les faltes persisteixen, el nen/a no podrà continuar realitzant el Campus i serà expulsat. 

• Els pares han d’avisar via mail lluiscarrerascampus@gmail.com  amb antelació de qualsevol absència 

en alguna de les activitats del Campus (com a mínim el dia abans). 

• Pel bon funcionament del Campus es demana puntualitat tant a l’inici com al final de les sessions. 

 

Amb la firma i entrega d’aquest document d’inscripció, autoritzo i accepto els punts anteriorment exposats: 

 

Nom i cognom (pare/mare/tutor) __________________________________________________________   

nº DNI _________________ 

 

Signatura pare/mare/tutor  

mailto:lluiscarrerascampus@gmail.com
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PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 

 

El club disposa d’espais de difusió pública d’informació (lloc web, App, Facebook, Twitter, instagram, youtube, 

cartelleres) on es poden publicar dades dels participants i de l’associació esportiva, en l’àmbit de l’activitat esportiva, 

les quals poden incloure imatges, so o treballs. Consento expressament i autoritzo a l’AT.C. SANT POL perquè tracti 

les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda, sempre i quan el tractament de la meva 

informació tingui com a finalitat la gestió dels serveis que he contractat amb aquest. Per aquest motiu, també 

consento la cessió a les entitats públiques i privades adients a les finalitats preteses sempre que es faci d’acord amb 

el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 34/2002, d´11 de juliol i el Reial Decret 1720/2007, de 21 

de desembre, sense perjudici del dret a revocar el consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú. Així 

mateix, declaro conèixer la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que 

m’assisteixen d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant una simple comunicació a la 

següent direcció: Camp Municipal Sot del Bagueny s/n,  08395 SANT POL DE MAR. 

 

El dret a la pròpia imatge està reconegut per l'article 18 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 1/1982 de 5 

de maig sobre el Dret a l'Honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge y la Llei 15/1999 de 13 de desembre 

sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i l'article 13 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que 

s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la ja citada Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 

La Llei de Protecció de dades obliga als organitzadors del CAMPUS LLUIS CARRERAS 2020 a disposar d'autorització dels 

pares, mares o tutors legals per publicar les fotos dels menors participants en el Campus. És per aquest motiu que 

sol·licitem el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar les imatges en les que apareguin, 

individualment o en grup, els nens i nenes que participen en el CAMPUS LLUIS CARRERAS 2020, en el marc de les 

diferents activitats que es realitzin en el mateix. Aquest material podrà ser publicat en blog, pàgina web o qualsevol 

altre mitjà de reproducció creat a l'efecte sempre que no existeixi expressa oposició prèvia. 

 

 

Jo (pare/mare/tutor) _____________________________________________________________________________,  

amb nº DNI ___________________ autoritzo als organitzadors del CAMPUS LLUIS CARRERAS 2020 per poder utilitzar 

les imatges del meu fill, filla o tutelat enregistrades o preses en qualsevol activitat del CAMPUS LLUIS CARRERAS 2020 

i publicar-les. 

 

 

A Sant Pol de Mar, a ____ de __________________ de 2020. 

 

 

 

Signatura pare/mare/tutor" 

 

 

 

 

 


