CAMPUS JUNIOR ESTIU 2021

• Entrada: C/ Mare de Déu dels Àngels
Matí: de 8.45 a 9.15 h
• Sortida: C/ Mare de Déu dels Àngels
Matí: de 12.45 a 13.15 h
Migdia: de 14.45 a 15.15 h
Preguem als pares respectar l’horari de sortida, si se sobrepassa s’haurà
d’abonar un suplement.
També oferim un servei de despertador, amb la possibilitat que els vostres fills
vinguin a les 8 del matí (mínim 5 nens inscrits).
Cal respectar l’horari d’entrada, ja que moltes activitats es fan a l’exterior de les
instal·lacions

• Els nens hauran de portar sabatilles, roba esportiva, xancles, casquet de bany,
tovallola/barnús, banyador i una samarreta de recanvi.
• Disposarem d’un racó d’objectes perduts, però el club no es farà responsable
de la pèrdua dels mateixos.
• Al matí hauran de portar l’esmorzar i una ampolla amb líquid per hidratar-se.
• Els monitors o responsables del campus poden entregar als vostres fills
anotacions informatives.
- Les activitats previstes, així com els aspectes organitzatius del campus,
poden veure’s afectats per la situació epidemiològica en el moment que es
dugui a terme i per les directrius que indiquin les autoritats sanitàries
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La inscripció al campus Qsport suposa l’acceptació i compliment de la normativa del mateix, així
com la del club (si no en disposeu, demaneu-la a recepció).
En cap cas la NO assistència al campus donarà dret a la devolució de l’import total o parcial.
Per a formalitzar la inscripció, és imprescindible la presentació d’aquest document signat així com
una fotocòpia de la SS o la TIS.
Tanmateix, i per motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19, serà obligatori que en totes les
inscripcions el pare o el tutor legal firmin el consentiment responsable.
Signat el present, document autoritzeu l’assistència mèdica en cas que fos necessària. Per tal
d’augmentar la seguretat, us agrairem que indiqueu a continuació qualsevol característica especial a
tenir en compte referent a la salut dels vostres fills.
Dintre de les activitats del campus hi ha programades sortides a l’exterior del club. Aquestes
activitats estan incloses al preu tret que es contractin dies o setmanes addicionals un cop iniciat el
campus. Per poder assistir a les sortides, els tutors o pares hauran de signar la corresponent
autorització
Per motius de seguretat i control, és obligatori que tots els participants al campus comprin i duguin
la samarreta del mateix a totes les sortides.

• El titular/tutor cedeix les dades de caràcter personal que seran incloses en un fitxer de Qsport, per la
gestió de clients en compliment amb l’estipulat a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals.
• El titular/tutor, al signar aquest formulari de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, formulari
autoritza a Gimnàs Atlante, S.l. amb domicili social al C/ Sant Gaietà, 107 de Terrassa i amb CIF B66575368 (en endavant, “Qsport”) a captar, utilitzar, reproduir i difondre total i parcialment la figura, nom
i veu del/la MENOR (en endavant, la “Imatge”) durant les activitats organitzades a Qsport, ja sigui
individualment o en grup amb la resta d’alumnes i/o monitors/es del centre participant en les
esmentades activitats, a través dels mitjans de fotografia, àudio i vídeo, amb la finalitat de promoure, fer
publicitat i difondre les activitats, organitzats per Qsport per mitjans online i offline, tals com, a mode
exemplificatiu no limitatiu, la pàgina web corporativa, l’app corporativa, revistes i cartells interns i perfils
corporatius en xarxes socials (Instagram i Facebook). Els drets d’imatge i l’autorització seran concedits
amb caràcter gratuït i sense limitació temporal. La Imatge, o part d’aquestes, podran ser utilitzades sense
cap limitació geogràfica.
• El titular/tutor podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, així com
exercitar els seus drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació en els termes
establerts en la legislació vigent fent-ho per escrit i dirigint-se a la recepció
de Qsport o al correu info@qsport.cat
• En signar aquest formulari el titular/tutor dona conformitat per a què el nen/nena
realitzi el campus Qsport, accepta i assumeix la normativa exposada i autoritza el menor a fer les sortides
corresponents programades al campus. La persona que ha signat aquest full es fa responsable de l’estat
de salut del nen/nena. Agrairíem que ens comuniqueu tot allò que creieu oportú que pugui contraindicar
qualsevol activitat esportiva, així com tot allò que ens
vulgueu suggerir relatiu al seu comportament. Moltes gràcies.

Signatura

Nom i Cognoms Titular/Tutor
Terrassa a

de

de 2021

Matí de 09:00 a 13:00
Setmana

Dies
del 28 de juny
1
al 2 de juliol
del 6 al 9 de
2
Juliol
del 12 al 16 de
3
juliol
del 19 al 23 de
4
juliol
del 26 al 30 de
5
juliol
setmana del 28 de juny
1-5
al 30 de juliol

Soci

No soci

Matí + Dinar de 09:00
a 15:00
Soci

No soci
216,30

114,40 €

142,00 €

161,55 €

91,52 €

113,60 €

129,30 € €

114,40 €

142,00 €

161,60 €

€

€

114,40 €

142,00 €

161,60 €

€

114,40 €

142,00 €

161,60 €

€

144,40
216,30
216,30
216,30
986,40

542,84 €

678,55 €

788,40 € €

Pagament fraccionat a partir d’una setmana sencera.
Consultar descompte per a germans.
Dinars esporàdics a 12,5 €.

Nom____________________
Cognoms____________________________________
Adreça______________________________________
Població_________________

Codi postal__________

Telèfon Mòbil 1___________________
Telèfon Mòbil 2___________________
Data naixement___________________ Edat_________
Num S.S._____________________________________
Mail________________________________________

Total dies
Horari______________

Samarreta_____

Horari____________

Excursió______

Data___________

Import____________

Observacions
Descompte germans
Nom i cognoms titular/tutor
Signatura

TIVITATS
-

Activitats esportives
BTT
Esports aquàtics
Escalada
Escape Room
Senderisme
English
Atletisme
Hípica
Alpinisme
...

