Temporada 20/21 . Seccions Esportives i Extraescolar
Dades de l’esportista / alumne
Cognoms

Tel. Casa

Nom

Tel. Avis

Escola

DNI

Localitat

Codi Postal

TIS

Data Naixement
Municipi naixement
Nacionalitat

Núm. germans sense comptar alumne

Mòbil

Posició entre els germans

e-mail:

Necessitats educatives especials

SÍ

No

Dades del Pare/Mare/Tutor1 (si és menor)
Cognoms

DNI

Nom

Mòbil

Adreça

Tel. Feina

Localitat

e-mail

Codi Postal

Dades del Pare/Mare/Tutor 2 (si és menor)
Cognoms

DNI

Nom

Mòbil

Adreça

Tel. Feina

Localitat

Codi Postal

e-mail

Autoritzacions
Autoritzo que la imatge pugui ser publicada als mitjans utilitzats per el centre.

SÍ

No

Autoritzo a prendre les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència i sempre sota la direcció
facultativa pertinent.
SÍ
No
Observacions mèdiques:
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Marcar amb una X les activitats a inscriure’s

Bàsquet

Iniciació Esportiva (1*)

HipHop

 Escola de Bàsquet ( EI4-EI5 )

 EI4

 HIP

HOP Kid 0 ( EI4,EI5,1r,2n )

 Escobol (1r-2n)



EI5

 HIP

HOP Kid I ( 3r,4t,5è,6è)

 Junior

 Pre-Mini
 Mini B

Escola Base Gimnàstica

 Mini A

 EI3

 Cadet Femení

 EI4

 Cadet Masculí B

 EI5

 Cadet Masculí A

 Benjamí 1r

 Junior

Tennis Taula
 3r

primària– 4ESO . Dl

 3r

primària– 4ESO . Dc

 3r

primària– 4ESO . Dl i Dc

Escola Competició Gimnàstica

 Sots 21
 Sènior Femení
 Sènior Masculí B
 Sènior Masculí A

Informàtica
1rprimària

(ESO)

– 3rESO

 Benjamí 2n

Teatre

 Benjamí 3r

 P5

– 3r primària

 Benjamí 4t

 4t

primària - ESO

 Aleví 5è
 Aleví 6è

Arts Plàstiques

 Infantil

1r

primària – 4ESO

 Cadet

Ioga

Robòtica
1r

primària – 4ESO

ESCACS


1r primària – 4ESO

Guitarra


2n primària – 4ESO

Ukelele




EI5 – 2n primària



3r – 6è primària



ESO



Adults

ESO
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Cal adjuntar
.

•
•
•
•

Foto carnet
Fotocòpia Targeta Sanitària.
Fotocòpia DNI o llibre família.
Fotocòpia llibreta compte bancari

Condicions
•
•
•
•
•
•
•

Infantil i Cicle Inicial seran recollits pels entrenadors/monitors a les classes. Cal indicar a
l’agenda a les tutores els dies que participaran en les seccions esportives/ extraescolars.
Mínim de persones per poder engegar cada activitat .
Els cobraments són per domiciliació bancària .
Per comunicar una baixa cal demanar el paper de baixa a secretaria i s’ha de fer abans del
dia 20 del mes en curs .
En la primera quota es cobrarà una inscripció/llicència de 18€. Aquesta quota es cobrarà un
sol cop, independentment del número d’esports o extraescolars inscrits.
Famílies inscrites amb 3 fills a alguna activitat, el 3r fill paga un 50%.
Si no s’està al corrent de pagament no es podran realitzar les activitats o entrenaments, ni
participar als partits, trobades esportives, jornades o exhibicions .

Protecció de Dades
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant
l’emplenament del present formulari ens dona el seu consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fill o tutelat siguin incorporades i tractades
en un fitxer de dades personals degudament registrat en el Registre General de l’agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable el
COL·LEGI REGINA CARMELI, amb la finalitat d’atendre la present relació i el titular de les dades consent de forma expressa, ser informat de productes i
serveis del responsable. Així mateix informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit
a Col·legi Regina Carmeli C/ Sant Sebastià 34-40, 08191 de Rubí.
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Española i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de
5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Col·legi Regina Carmeli, dona tractament a l’ús de la imatge
exclusivament per a la gestió de documents i fulletons promocionals, pàgines web i activitats vinculades als objectes socials de l’entitat en qualsevol tipus de
suport inclòs Internet.
Tenint en compte tot lo mencionat anteriorment i d’acord amb el que es proposa, el signant CONSENTEIX EXPRESSAMENT I AUTORITZA a la captació i
tractament de les dades personals i l’ús de la imatge, per a les finalitats mencionades i legítimes conforme a l’objectiu de l’entitat.
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Declaració responsable en relació amb la situació generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
•

Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocat per la Covid-19 i que accepto
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament
dels entrenaments, partits, competicions i exhibicions en les quals es participarà.

•

Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l'activitat.

•

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas amb simptomatologia
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

•

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per als dies que faci
l’activitat, entreni i participi en partits o exhibicions, en cas que així ho requereixi el protocol
de mesures per a prevenir la Covid-19.

•

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible
amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol
cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, em comprometo que es compliran
els requisits de salut següents durant la temporada:
•

No es presentarà a l’activitat si presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós

•

No es presentarà a l’activitat si ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat.

•

Declaro també que no es pateix cap patologia crònica complexa considerada de risc per a la
Covid-19, i en el cas que així sigui, que els serveis mèdics pertinents han valorat per escrit
la idoneïtat de la participació a les activitats en que s’inscriu.

Signatura per acceptació de dades , condicions i declaració responsable COVID-19
Nom i Cognoms

Rubí a data :
Signatura
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Nom i cognoms esportista:

Dades del creditor

Referència de l’ordre de domiciliació..................130842611
Identificador del creditor......................................R0800308H
Nom del creditor..................................................Col.legi Regina Carmeli
Adreça.................................................................C. Sant Sebastià, 34
Codi Postal – Població – Província...........................08191 – Rubí – Barcelona

País.....................................................................Espanya
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l’entitat del
deutor per carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.
Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar fins de les vuit setmanes que
segueixen a la data de càrrec del compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la vostra entitat
financera.
Nom i cognoms:

DNI:

Dades del deutor

Adreça - CP – Població - Província:

Correu electrònic:

Entitat bancària:

Swift BIC

Número de compte – IBAN (24 dígits)

Dades comprovades i autorització atorgades per:

Nom i signatura

Lloc i data

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades
personals, se li informa que El responsable del Tractament de les seves dades personals és Col·legi Regina Carmeli. Les Finalitats són
ús escolar i acadèmic. La Legitimació és el consentiment consignat aquí. Les dades tractades s'incorporen a un Registre d'Activitats de
Tractaments dotat de mesures de seguretat. No se cediran les dades a tercers, excepte autoritats acadèmiques, ni usats per a altres
finalitats. Pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la
Informació addicional, visitant: http://reginacarmeli.com/protecciondatos.
Pot contactar en qualsevol moment amb el delegat de Protecció de dades a dpd@reginacarmeli.com, o escriure a Col·legi Regina Carmeli,
c /. San Sebastian, 34-40. 08191. Rubí, Barcelona- Espanya.
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