CAMPUS MULTIESPORT 2019

Fotografia

“FULL D’INSCRIPCIÓ”
Nom

1er Cognom

2on Cognom

Curs
2018-19

Data naixement

DADES PERSONALS
Adreça………………………………………………...............………., Núm.……..…,Pis……………..,
Porta……..……… C.P…...……………...…Població……........……………………..............................
Telèfon del domicili……………………………......, e-mail………..........…………...…………………..
Nom del pare ………...…………………..........Nom de la mare.......................................................
Telèfons d’urgències…………………………............……... / …....…...………………………………..
Nº de germans……...Nº de germanes...……Lloc que ocupa entre ells……….............…......….

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ: SETMANES, PREUS i PAGAMENT
NEN/A o 2n GERMÀ/NS (descompte 10% preu Campus matí aplicat en inscripcions de 3, 4 o 5 setmanes)

QUINES
SETMANES
VINDRÀ?

PREUS
(setmanal)
Acollida Matí *
(8-9h)
Campus Matí
(9-13h)
2ns GERMÀ/NS
Campus Matí
+Dinar (9-15h)
2ns GERMÀ/NS
Campus Tarda *
(15-17h)

1ª
setmana
25-28 juny

1ª setmana
(4 dies juny)

2ª
setmana
1-5 juliol

Una
setmana
de juliol

3ª
setmana
8-12 juliol

4ª
setmana
15-19 juliol

Dues
setmanes
de juliol

Tres
setmanes
de juliol

5ª
setmana
22-26 juliol

Quatre
setmanes
de juliol

6ª
Setmana**
29-31 juliol

Últims
3 dies**
de juliol

10 €

12 €

24 €

36 €

48 €

7€

40 €
40 €

50 €
50 €

100 €
100 €

150 €
135 €

190 €
171 €

30 €
30 €

72 €
72 €

90 €
90 €

180 €
180 €

270 €
255 €

340 €
321 €

54 €
54 €

18 €

20 €

30 €

40 €

50 €

12 €

*Només per participants inscrits al campus

IMPORT TOTAL SERVEIS:

**Només es realitzarà si hi ha un mínim de 15 participants

€uros

INGRESSAR al següent Núm. Compte Corrent per formalitzar la inscripció:

ES18 2100 0070 7902 0046 4819 (CaixaBank)

AUTORITZACIONS
En/Na...........................................................................................................amb DNI.............................................
AUTORITZA al seu fill/a ...................................................................................................................a participar
al Campus Multiesport 2019 organitzat pel Club Bàsquet La Mercè i Fem Natura, durant el període del
25 de juny al 31 de juliol de 2019 a les instal·lacions de l’escola La Mercè de Martorell.
Aquesta autorització la faig extensiva a totes aquelles activitats previstes que requereixin l’actuació
fora de l’àmbit físic del Campus Multiesport, tal com les sortides per l’entorn del municipi, les
excursions amb autocar, la piscina municipal, activitats esportives, etc.
En cas d’accident i/o malaltia i si fos impossible localitzar a la família, dono el consentiment i delego,
a tots els efectes, a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar sota la
pertinent direcció facultativa i responsabilitat de l’especialista a qui s’encomani el meu fill/a.
Tanmateix, també AUTORITZO:

(marqueu la/les casella/es que corresponguin)

A l’empresa Fem Natura, a poder captar i cedir imatges del Campus on aparegui el meu/meva fill/a
per a finalitats no comercials (web escola, premsa local, web Fem Natura per descarregar-vos fotos)
A què el meu fill/a pugui marxar sol/a del Campus un cop finalitzada l’activitat, entenent que la
responsabilitat de Fem Natura només s’estén dins l’horari del campus.

FITXA SANITÀRIA
Pateix alguna malaltia crònica? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, pell atòpica...) No / Sí. Quina?.........
..........................................................................................................................................................................
Pren alguna medicació especial? No / Sí. Quina? ..............................................................................
Té alguna discapacitat / dificultat? No / Sí. De quin tipus? Física / Psíquica / Sensorial. Quina?....
....................................................................................................................... Es fatiga fàcilment? Sí / No
Al·lèrgia a medicines: No / Sí (quina?.....................................................................................................)
És intolerant a algun aliment? No / Sí (Quin?.........................................................................................)
Està protegit amb les vacunes corresponents a la normativa vigent? Sí / No
Sap nedar?

ENCERCLEU

No en sap / Es defensa / En sap / En sap molt

OBSERVACIONS D’INTERÈS PER ALS MONITORS/ES:
.........................................................................................................................................................................
Martorell, a ................ de ................................... de 2019
Signatura del pare/mare/tutor

En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de
1999), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Fem Natura. La finalitat del mateix
és la gestió del Casal o Campus. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin recopilades en aquest fitxer,
mitjançant un correu electrònic a info@femnatura.com.

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS MULTIESPORT
Per formalitzar la inscripció cal que:
1. Al Campus Multiesport s’admentran participants de P5 a 2n ESO (curs 2018-19)
2. Ompliu els diferents apartats del Full d’Inscripció, el d’Autoritzacions i la Fitxa
sanitària amb lletra majúscula i signeu on correspongui.
3. Marqueu amb una “X” les caselles corresponents a “QUINES SETMANES
VINDRÀ?”, “PREUS” (marqueu el nº total setmanes). En el cas de les inscripcipns
dels 2ns GERMANS, marqueu les caselles corresponents (en color gris) per
beneficiar-vos del descompte, si s’escau.
4. Sumeu les quantitats i indiqueu l’import total.
5. Abans del 24 de maig, feu un 1r PAGAMENT de 50€ al núm. de compte corrent
de Fem Natura de CaixaBank, nº IBAN: ES18 2100 0070 7902 0046 4819
(CaixaBank) (per oficina, caixer automàtic o per Internet). També podeu
realitzar el pagament de la totalitat de setmanes que inscriviu al vostre fill/a.
6. Abans del 10 de juny, haureu de fer el 2n PAGAMENT de la resta.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

Els documents que cal adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció són:
-

Full d’Inscripció Campus Multiesport i Full d’Autoritzacions i Fitxa Sanitària
complimentats
1 Fotografia carnet recent
Fotocòpia targeta sanitària o Mútua
Full de pagament bancari o justificant d’ingrés on consti els nom i
cognoms del participant inscrit (no dels tutors).

MOLT IMPORTANT!!!
PORTEU TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN EL MOMENT DE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL DESPATX
DEL CLUB BÀSQUET LA MERCÈ (QUALSEVOL DIA, HORARI DE TARDA).
PER A CONSULTES I DUBTES : campus.lamerce@femnatura.com
PER A OBTENIR FULL D’INSCRIPCIÓ: www.femnatura.com/casals/inscripcio_Campus19.pdf

SERVEIS ESPORÀDICS: ACOLLIDA MATÍ...3€ MENJADOR...10€ CAMPUS TARDA...5€

www.femnatura.com

