INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ESTIU
Del 25 de juny al 20 de juliol*
NORMES ADMINISTRATIVES: Totes les inscripcions es lliuraran a la secretaria del Club i les places es donaran per rigorós ordre
d’inscripció. Els pagaments es faran al moment de la inscripció. Els socis i no socis amb rebuts retornats no podran accedir a les
instal·lacions i perdran el dret sobre la plaça reservada, de manera que només podran tornar-se a apuntar si queda plaça lliure. *Depenent
del tipus de curs escollit, variarà el dia de finalització. Consulteu a recepció. L’últim dia per donar-se de baixa del curset o activitat serà el
dia 20 del mes en curs.

MOLT IMPORTANT : No es farà cap devolució de l’import per malalties comunes.

DADES DE L’INSCRIT
Nom i Cognoms : ________________________________________
Data de naixement : _____/______/_____

Núm.Soci:________

Adreça : ________________________________________________
Província : ________________CP:_________ Població : _________
Núm. Telèfon : _________________ Núm. Mòbil : _______________
Correu electrònic : ________________________________________
ACTIVITATS:
CURSET NATACIÓ NADONS

KARATE

CURSET NATACIÓ INFANTIL-JOVES

PERSONALITZATS

CURSET NATACIÓ ADULTS

NATACIÓ ENTRENAMENT

NATACIÓ ARTÍSTICA
EMBARASSADES

INSTAL·LACIÓ:

JOSEP VALLÈS

REGENT MENDIETA

Dies:________________________

Horari:_________________

Activitats d’estiu Juliol 2019
Pagament:
Efectiu
Targeta

Aquest quadre només l’ha d’omplir el personal d’administració
Atès per:

Data

__ /__ /__

Gestionat per:

Data

__ /__ /__

Descompte per germans

NORMES DINS LA INSTAL·LACIÓ
• És obligatori seguir les normes d’accés de l'entrada, sense identificació NO es tindrà accés.
• Nens/es NO SOCIS que compleixin 9 anys durant el curs, hauran d’entrar sols a les instal·lacions.
• En el cas de fer ús inadequat de les instal·lacions, hi pot haver l’expulsió del beneficiari del curset.
• L’accés dels NO SOCIS a les instal·lacions serà de 30 minuts abans de l’inici de l’activitat i caldrà deixar-les 30 minuts després d’acabar-la.
ACTIVITATS INFANTILS
• Hi ha vestuaris on els nens es poden canviar de roba, esta prohibit utilitzar lavabos, passadissos, pati, sales ... per a canviar-se de roba.
EMBARASSADES
• Als cursets de preparació al part i post part, no es farà la devolució dels diners en el cas que no es finalitzi l’activitat, encara que sigui amb justificació
mèdica.
CURSET DE NADONS
• El nadó pot portar banyador o bolquer per aigua, casquet de tela, tovallola o barnús per la sortida del curset.
• Els canviadors de nadons es troben a peu de piscina petita a la instal·lació Regent Mendieta i en els vestidors a la instal·lació Josep Vallès.
• Mentre el pare o mare es canvia pot fer ús del parc infantil que trobareu als vestidors, tant d’homes com de dones.
• El pare o la mare cal que porti: banyador, casquet de bany i imprescindible les xancletes per evitar relliscades
• Només pot entrar un dels dos a fer el curset, excepte el dia de portes obertes.
• Es prega als socis acompanyants no estar a peu de piscina on es realitza el curset per tal de facilitar el treball del monitor i crear l’ambient adequat
pel nadó.
• Els cotxets s’hauran de deixar a l’entrada de la instal·lació a Regent Mendieta i al local social en la instal·lació Josep Vallès.
CURSET NATACIÓ DE 3 A 17 ANYS
• Cal portar casquet de bany, xancletes i tovallola o barnús. És recomana l’ús d’ulleres de piscina a partir dels 6-7 anys.
• Els nens seran recollits i retornats pels monitors al distribuïdor ( zona on hi trobareu la senyal d´STOP ).
• Cap pare/mare/tutor/familiar pot estar a peu de piscina. S’aconsella que durant el curset els pares o acompanyants no presenciïn l’activitat per tal
d’afavorir la ràpida adaptació del nen al monitor i al medi aquàtic, així com per evitar distraccions. Per aquest motiu recomanem no estar a la grada. En
cas de ser necessari haureu de fer ús dels peücs (demanar al socorrista).
CURSETS PERSONALITZATS / PSICOMOTRICITAT
• Els canvis de les sessions s’han de comunicar al monitor amb un preavís de 24 hores. En cas contrari es considerarà realitzada la classe.
CLÀUSULA DRETS D’IMATGE
“D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, li informem que
les imatges de les sales, piscines, activitats, cursets i d’altres organitzades en el nostre Club, també s'utilitzaran per a l’exposició i divulgació per a
finalitats publicitàries, comercials o vinculants en el Club. En el cas de no marcar la casella, s'entén que ho autoritza. oNo autoritzo el tractament de la
meva imatge per a les finalitats esmentades anteriorment “
Per poder gaudir del dte. de soci als cursets o activitats s’haurà de ser soci/a abans de l’inici de l’activitat i durant el període de l’activitat
Hi haurà jornades de portes obertes, els familiars podreu gaudir de la sessió del vostre fill/a. En aquestes jornades es podran prendre imatges i el
club no es farà responsable de l’ús de les imatges presses. El Club avisarà de les dates mitjançant cartells. En aquestes activitats, hi haurà vacances
seguint el calendari del curs escolar.
A Barcelona _________ de _______________ de 20____
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI amb CIF núm. G08480378 i domicili social en BEGUR, 44-52 08028 de BARCELONA, amb la finalitat de gestionar les condicions de ser soci de la nostra entitat. En
compliment amb la normativa vigent, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la
comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present contracte.
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon
902877192.
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB ESPORTIU
MEDITERRANI es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu
electrònic cemediterrani@mediterrani1931.com.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

(Inscripció i conformitat de la normativa)
Signatura pare o mare, tutor o usuari

Entregat Carnet proximitat
Signatura treballador

El club es reserva el dret d’admissió i el dret de canviar o anular les activitats i les seves normes si no s’assoleixen els mínims requerits o per causes de força major.

