STAGE ESTIU TENNIS 2021
DADES PERSONALS INFANT

Codi.............. Nº Inscr...............

Cognoms: ................................................................................................................ Nom:................................................................................
Edat: ...................... Data de naixement: ................................................. E-mail:............................................................................................
Adreça: ...................................................................................................... Població:...................................................... C.P. ........................
Telèfons de contacte durant l'stage:
Nom Mare : ...................................

Mòbil : ....................................... Telf. Feina : ..................................... Altres:......................................

Nom Pare : ...................................

Mòbil : ....................................... Telf. Feina : ..................................... Altres:.....................................

Adreça de correu electrònic on rebre informació durant l'stage: ...............................................................................................................

A quin club de tennis juga actualment? .....................................................................................................................................................................................................
Pren medicaments ocasionalment o habitualment? En cas afirmatiu:
- Quins medicaments? .............................................................................................................................................................................
- Quan els pren? .............................................................................................. - Com els pren?........................................................
- Al·lèrgies: ..................................................................................................................................................................................................
Altres observacions a tenir en compte: .....................................................................................................................................................

SETMANES
Del 28/6 al 2/7

OPCIÓ

A COMPLIMENTAR PEL CLUB:
DESCOMPTES

MATÍ
(de 9h a 13h)

Del 5/7 al 9/7

4 setmanes o més

5%

(de 9h a 15h)

2 germans o més

5%

TOT EL DIA

Els descomptes són acumulables.

MATÍ + DINAR
Del 12/7 al 16/7
Del 19/7 al 23/7
Del 26/7 al 30/7

(de 9h a 17h)

L' stage de competició només es pot agafar en opció tot el dia.
SERVEI AUTOCAR (Places limitades)

Farà ús del servei d’autocar de pujada al Club?

Si

No

En cas afirmatiu, especifica les setmanes:
...............................................................................................................

FORMA DE PAGAMENT I FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

La tramitació s'ha de fer a la recepció del Club o a través de l'adreça de correu
electrònic club@egara.es amb els següents documents:
- Formulari d’inscripció stage degudament complimentat i signat.
- Fotocòpia DNI o llibre de família del nen/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Pagament de la totalitat de l'stage en efectiu o targeta a la recepciól del Club o
mitjançant transferència bancaria al següent número de compte:
BANC DE SABADELL: ES33 0081 7090 3800 0111 6517
Concepte: nom nen/a + STAGE TENNIS

TOTAL DESCOMPTE (Màxim 10%) .................
TOTAL STAGE PER SETMANA
(amb descompte)
TOTAL STAGE
PAGAMENT

Efectiu

Targeta

Transferència

RESPONSABLE: ...................................................
DATA: ...................................................................

DESCOMPTES: Els descomptes aplicats en les diferents opcions seran acumulables. En el cas que s’ampliïn les setmanes durant el transcurs de
l'stage no s’aplicarà el descompte del total de setmanes, només si és el cas de germans. El màxim de descompte aplicable és d'un 10%.
INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS: Les inscripcions seran del 15 d'abril al 23 de juny. Les places són limitades i es regiran per rigorós ordre d’inscripció. No
s’acceptará cap inscripció que no estigui degudament emplenada o amb falta de documentació. La inscripció será vàlida en el moment de presentar tota la
documentació necessària i abonar la totalitat de l'import. Els preus són per setmana.
Per a qualsevol cancel·lació realitzada abans del dia 23 de juny el Club tornarà el 75% de l’import. En el cas que la cancel·lació es produeixi a partir del dia 24 de
juny es tornara un 50% de l’import. En els casos de lesió o malaltia acompanyats de certificat mèdic s’aplicarà el 100% de la devolució dels dies no gaudits de
casal.
AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ: Per tal de poder inscriure un menor en l’activitat cal que autoritzi al Club a adoptar les mesures necessaries davant de qualsevol
eventualitat o emergència que es produeixi dins o fora del Club, en benefici del menor o del seu grup. També cal que doni autorització per tal que el menor prengui
part en totes les sortides les quals es realitzaran pels mitjans que el Club estableixi en cada moment.
NO ES PODRÀ RESTAR SOL AL CLUB: Segons normativa establerta pel Govern Central a causa de la pandèmia de Covid-19, l’infant no podra restar sol a les
instal·lacions una vegada finalitzat l'Stage. Preguem la màxima puntualitat a l’hora de les recollides.
INFORMACIÓ RELATIVA A PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Li demanem la seva expressa autorització per tal que les dades personals que ens faciliti en
aquests document (que li agrairem mantingui actualitzades), puguin ser incorporades en fitxers titularitat del Club Egara, amb NIF G- 08314791 i domicili c/ Jacint
Badiella, nº 5 (08225) Terrassa. És imprescindible facilitar i consentir el tractament de les dades requerides per tal que puguem prestar-li els serveis objecte de
contractació, sent aquesta i la correcta gestió administrativa del Club, les úniques finalitats del tractament. Tanmateix, li demanem el seu consentiment per tal
d’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 "Baixa comunicacions socials".
D’altra banda l’informem que en cas d’inscriure’s en un esdeveniment esportiu, al Club li caldrà cedir les seves dades de caràcter personal a les federacions,
associacions esportives o companyies associades, amb l’única finalitat de gestionar les competicions i tramitar les llicències federatives i les corresponents
assegurances, de manera que també li demanem el seu consentiment per aquesta finalitat. En cas de negativa, el Club no podrà tramitar la inscripció en els
corresponents esdeveniments.
Els majors d’edat, i en cas dels menors, els seus representants legals, poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i
oposició, enviant comunicació escrita, al domicili social del Club, o al correu: club@egara.es, expressant el dret a exercir i indicant en l’assumpte LOPD.
AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE: Li demanem el seu consentiment per a poder captar i fer ús d’imatges en les quals vostè o el menor al qual inscriu poden
aparèixer individualment o com a part d'un grup de persones, realitzant les activitats esportives organitzades, o en les que el Club participa, amb la finalitat de
publicar fotografies o vídeos de les citades activitats o competicions a la pàgina web www.egara.es, xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram i Youtube),
revistes i fulletons informatius de l’entitat així com al Diari de Terrassa (només en cas de guanyar una competició esportiva).En el cas d’imatges de competicions
esportives, les fotografies podran anar associades al seu nom i cognoms o en el seu cas, al nom i primer cognom del menor.
A aquests efectes, l’informem que les imatges en tant que dades personals seran emmagatzemades als servidor del Club; a més 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 i YOUTUBE:
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, vostré podrà revocar total o parcialment el consentiment o exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició, enviant comunicació escrita al domicili social del Club, o al correu: club@egara.es, expressant el dret que vol exercir o la
revocació total o parcial del consentiment per a la captació i ús d’imatge i indicant en l’assumpte, LOPD/imatge.
Jo, amb DNI.............................................. com a Pare, Mare o Tutor/a d’en/na.............................................................................................................manifesto, que
havent estat informat/da de tot l’anterior i si es el cas, assegurant sota la meva pròpia responsabilitat, que actuo amb el coneixement i consentiment del restant
progenitor i/o representant legal del menor, consento i autoritzo el següent:

Autorització de participació

Protecció de dades personals
Captació i tractament de dades per gestionar la inscripció a l’activitat del Club.
Comunicacions socials i comercials del Club.
Cessió de dades bàsiques a federacions, associacions esportives i companyies asseguradores.
Autorització ús d’imatge (revistes i fulletons Club, web del Club, xarxes socials, Youtube)

Signatura
Nom i cognoms (pare, mare o tutor legal)
........................................................................................................

DNI......................................

