
CASALS D’ESTIU 2017 
 DADES PERSONALS  Codi  Nº Inscr. 

 Soci No soci 

Cognoms: .......................................................................................................Nom: ................................................................ 

Edat: ...........................Data de naixement: ............................................. E-mail:.................................................................................... 

Adreça: ...........................................................................................................Població:.................................................C.P. ...................... 

Telèfons de contacte durant el Casal: 

Nom Mare : ...................................    Mòbil : .......................................     Telf. Feina : .....................................   Altres:............................. 

Nom Pare  : ...................................    Mòbil : .......................................     Telf. Feina : .....................................   Altres:.............................. 

Adreça de correu electrònic on rebre informació durant el Casal: .................................................................................................. 

DADES D’INTERÈS 
Sap nedar?   SI         NO   
Ha de prendre alguna medicació durant el Casal? ?   SI         NO  En cas afirmatiu: 

- Quin medicament? ................................................................................................................................... 
- Quan l’ha de prendre? ............................................................ - Com l’ha de prendre?.................................................... 
- Al·lèrgies: ...................................................................................................................................................... 

Altres observacions: .............................................................................................................................................. 

CAL LLIURAR LA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA I DNI o LLIBRE DE FAMÍLIA 

ACTIVITATS 

 Molapetits 1 (3 a 5 anys)  Molapetits 2 (6 a 7 anys)       Molagrans/Mola+ (8 a 14 anys) 
 (Rotació esportiva)        (Rotació esportiva  o  esport específic)  (esport específic  a  escollir) 

* Descomptes aplicats: F.P.:
Abans 30-04-17 (8%)
 Del 01-05-17 al 15-05-17 (5%) Metàl·lic
 Del 16-05-17 al 31-05-17 (3%)  % Dte. Aplicat Targeta
 ≥ 2 Germans (5%)       Transferència
 ≥ 4 Setmanes (5%)

SETMANES JORNADA ESPORT PREU/SETM.(dte)
1ª □ 26 – 30 Juny 
2ª □ 3  -   7 Juliol 
3ª □ 10 -  14 Juliol 
4ª □ 17 - 21 Juliol 
5ª □ 24 - 28 Juliol 
6ª □ 21 - 25  Agost 
7ª □ 28 - 1 Setembre 
8ª □  4 -  8 Setembre 

 TOTAL setmanes: 
SERVEIS ADDICIONALS (sense descomptes) 

 TOTAL suplements: 

    TOTAL: 

SETMANES CANGUR MATÍ CANGUR TARDA CURS NATACIÓ PREU/SETM.(dte) 
1ª □ 26 – 30 Juny 
2ª □ 3  -   7 Juliol 
3ª □ 10 -  14 Juliol 
4ª □ 17 - 21 Juliol 
5ª □ 24 - 28 Juliol 
6ª □ 21 - 25  Agost 
7ª □ 28 - 1 Setembre 
8ª □  4 -  8 Setembre 



En/Na ____________________________ amb DNI _________________________com a Pare, Mare o Tutor/a o representant 
legal d’en/na ____________________________________ manifesto a tots els efectes i sota la meva única responsabilitat, que actuo amb 
el coneixement i consentiment del restant progenitor i/o representant legal del menor, autoritzant a l’esmentat menor a: 
AUTORITZACIÓ GENERAL 

Assistir a les activitats d’estiu 2017, organitzades pel Club Egara, autoritzant als responsables de les mateixes a adoptar les 
mesures necessàries davant de qualsevol eventualitat o emergència que es produeixi dins o fora del Club, en benefici de l’alumne o del seu grup. 
També dono aquesta mateixa autorització i accepto que prengui part en totes les sortides les quals entenc que es realitzaran pels mitjans que 
el Club estableixi en cada moment. 

 Signatura: 

AUTORITZACIÓ A RESTAR SOL DESPRÉS DE LES ACTIVITATS 
Autoritzo al meu fill a restar sol a les instal·lacions del club una vegada hagin finalitzat les activitats per les quals està inscrit. 

 Signatura: 

AUTORITZACIÓ D’IMATGE 
En cas d’inscriure’s vostè o a un menor d’edat en activitats o competicions organitzades pel Club, li demanem el seu consentiment 

per a poder captar i fer ús de la seva imatge, amb la finalitat de publicar fotografies de les activitats i competicions a la pàgina web egara.es, 
en el blog del Casal http://casalclubegara.blogspot.fr/, xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram i Youtube, revistes i fulletons 
informatius de l’entitat així com al en premsa escrita (Diari de Terrassa).  

A aquests efectes, l’informem que les dades seran emmagatzemades als servidor del Club; les penjades a la web seran  
emmagatzemades en servidors ubicats a Espanya, mentre que les penjades en Blogs i xarxes socials seran allotjades als servidors de cada 
companyia, que al estar ubicats fora d’Europa, suposen una transferència internacional de dades. Aquestes companyies són: 

BLOGS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM 
GOOGLE INC. 
1600, Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043 (EUA) 

FACEBOOK, INC. 
1601 California Avenue, Palo Alto, CA 
94304 (EUA) 

TWITTER INT Co.  
Academy, 42 Pearse St 
Dublin 2, (Irlanda)  

INSTAGRAM LLC 
1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 
94025 (EUA)  

En qualsevol cas, vostre podrà revocar el consentiment  o exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o 
oposició, enviant comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, i indicant en el títol de l’assumpte LOPD/IMATGE, a Club Egara, o a 
l'e-mail: club@egara.es.  

Havent estat informat de tot l’anterior, autoritzo que la meva imatge i/o la del meu fill/a així com el seu nom i cognoms, puguin 
aparèixer en fotografies d’esdeveniments i activitats organitzades pel Club i publicades en els mitjans anteriorment citats i expressament 
accepto i consenteixo la transferència internacional de dades que implica la publicació d’imatges en blogs i xarxes socials, així com manifesto 
sota la meva pròpia responsabilitat, que actuo amb el coneixement i consentiment del restant progenitor i/o representant legal del menor. (en 
cas de pares separats, es recomana la firma d’ambdós). 

Signatura:                                                              Si escau, signatura del restant representant legal 

En qualsevol cas, vostè podrà revocar el consentiment o exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o 
oposició, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, expressant de forma concreta el dret que vol exercir, i 
indicant en el títol de l’assumpte LOPD a l'adreça de correu electrònic: club@egara.es. o via postal a la A/Att. Responsable LOPD a la seu de 
l’entitat: Club Egara, c/ Jacint Badiella, nº 5 (08225) Terrassa.  

DESCOMPTES 
Els  descomptes  aplicats  en  les  diferents  opcions  seran  acumulables.  En  el  cas  que  s’ampliïn  les setmanes durant el 

transcurs del Casal no s’aplicarà el descompte per fer inscripcions abans del 31 de maig ni per inscripcions fetes de 4 setmanes o més 
abonades en un sol pagament. 

INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS 
Les inscripcions seran del 15 d’abril fins al 25 de juny de 2017. Les places són limitades i es regiran per rigorós ordre d’inscripció. No 

s’acceptarà cap inscripció que no estigui degudament emplenada i amb falta de documentació. La inscripció serà vàlida en el moment de presentar 
tota la documentació necessària i abonar tot l’import. Els preus són per setmana. 

Per qualsevol cancel·lació realitzada abans del dia 26 de juny el Club tornarà el 75% de l’import. En el cas que la cancel·lació es 
produeixi a partir del dia 26 de juny (una vegada començat el Casal) es tornarà un 50% de l’import. 

PREUS SOCIS I NO SOCIS 
Els no socis que s’inscriguin al casal tindran un preu més elevat que els socis del club. En el cas que decideixin aprofitar  i  fer-se  

socis  de  les  nostres  instal·lacions  amb  la  promoció  que  hi  hagi  vigent  implicarà  una permanència mínima de 4 mesos com a soci del 
Club. Els socis, en canvi, podran beneficiar-se d’un preu més econòmic a la realització del Casal. En el cas que el soci es doni de baixa mentre 
estigui gaudint del casal d’estiu haurà d’abonar la diferència entre el preu de soci i no soci o esperar a la finalització de les setmanes 
contractades. 

AVÍS LEGAL SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
CLUB EGARA informa que les dades personals que ens facilita en aquests document, es recullen en fitxers titularitat del Club.  És 

imprescindible facilitar les dades requerides per tal que els puguem prestar els nostres serveis, sent aquesta l’única finalitat de la seva 
recollida, així com per poder enviar-li puntualment informació social o comercial de l’entitat (en qualsevol moment pot revocar l’autorització 
per comunicacions socials o comercials escrivint al correu club@egara.es indicant en l’assumpte LOPD/ARCO. 

Pel present, vostè consenteix expressament la captació i tractament de les dades que ens facilita, comprometent-se a mantenir-les 
actualitzades. En cas d’inscriure a un menor d’edat o persona a la que legalment representa, vostè manifesta sota la seva responsabilitat, actuar 
amb el coneixement i consentiment del restant progenitor i/o representant legal del menor. Si s’inscriu en esdeveniments esportius, autoritza 
expressament al Club a cedir les seves dades de caràcter personal a les federacions, associacions esportives o ens anàlegs, per tal de gestionar 
les competicions i tramitar les llicències federatives.  

Els majors d’edat, i en cas dels menors, els seus representants legals, poden exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o 
oposició, enviant comunicació escrita, junt amb la fotocòpia del seu DNI, al domicili social del Club, o al correu: club@egara.es, expressant el 
dret a exercir i indicant en l’assumpte LOPD/ARCO.  
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