
INSCRIPCIÓ  CAMPUS SETMANA SANTA 2018 
 
 

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

Direcció:…………………………………………………………………………………............................................................................ 

Població:…………………………………………..........…….....................................................CP:……………….......................... 

Nom i cognoms pare:................................................................Mare:………………..........................….................. .... 

Telèfon pare:……………………………….............................Telèfon pare:................................…………….……….………….. 

E-mail pare:………………………………….................................E-mail pare:.....…........................………………….……......... 

Data de naixement:……………………. Sexe :  Noi     Noia                     

Al·lèrgies/malalties………………………………………………………………….......................................................................... 

TIPUS DE CAMPUS (IVA INCLÒS) (encercleu el desitjat) 

 
 

 
SERVEI D’ACOLLIDA Opcional ( de 8h a 9h del matí):                                   SI                                NO                           
 
 
RENTAL SERVICE Opcional (Encercleu el/s desitjat/s)              Raqueta tennis                          Pala de pàdel 

 

DOCUMENTACIÓ  (necessària en el moment de la inscripció)        

 

- Fotocòpia DNI pare/mare/tutor                          -     Fotocòpia de la targeta CAT SALUT del nen/a 

 

 
PAGAMENT 

Data màxima de pagament: 19 de març 
 
      EFECTIU 
 

    TRANSFERÈNCIA  a aquest núm. de compte: ES19 0049 4928 1327 1626 5741 

Concepte: Campus setmana santa. Nom i Cognom del nen/a. 
Destinatari: Enjoy Sports 2 Bcn, S.L. 

 
 

 

MATÍ (9.00 a 13:00) TOT EL DIA (9.00 a 17.00) 
Menjador inclòs 

B1. INFANTIL…………………………79,00 € 

C1. POLIESPORTIU………………...79,00 € 

B2.     INFANTIL…………………………139,00 € 

C2.     POLIESPORTIU………………...139,00 € 



NORMATIVA GENERAL 
 
 
Per tal que hi hagi un correcte funcionament del campus, s’han de complir les normes generals que tot seguit 

es descriuen: 

 

Horari 
És fonamental per al correcte funcionament del campus ser puntuals, ja sigui a l’hora d’entrada o de sortida. 

L’horari d’entrada al club serà a les 8.45 h; la recollida, a les 17.00 hores. Per als alumnes que només facin el 

campus de matí, l’horari de sortida serà a les 13.30 h. 
També hi ha un horari d’acollida de 8.00 h a 8.45 h del matí. Si voleu, poden portar l’esmorzar (matí) en 

aquest horari. 

  

 

Menjar 

 

Cal saber que aquest campus inclou el menjar. El menjar serà servit en el restaurant La Pineda. És important 
que ens comuniqueu si el vostre fill pateix d’alguna al·lèrgia. Els nens que s’hagin de quedar esporàdicament* 

ho hauran de comunicar a recepció. 

 

Assegurança 

 

Tots els participants disposen d’una assegurança d’accident per a qualsevol eventualitat que pogués sorgir en 

les activitats. 
És molt importat que ens informeu del tipus de malaltia o al·lèrgia en cas que en pateixin alguna. Si un 

alumne ha de prendre medicació, s’haurà d’informar a través d’una nota escrita. Els alumnes hauran de tenir el 

carnet de vacunes al dia segons l’edat.  

 

Responsabilitat del material 

 
Recordem que la roba i tot el material ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne. L’organització no es fa 

responsable de les possibles pèrdues. Es recomana no portar objectes de valor (rellotges, arracades, roba de 

marca destacable...) ni màquines de videojocs, telèfons mòbils, diners, llaminadures, etc... 

 

Recomanacions de material i vestuari 

 

Es recomana que tots portin roba còmoda d’esport, a ser possible de colors clars i de cotó. 
D’altra banda també caldrà portar una raqueta de tennis i pala de pàdel (hi ha l’opció de lloguer de raquetes i 

de pales). En les diferents opcions del campus s’ha de portar la raqueta de tennis i de pàdel marcada amb el 

seu nom. 
A la motxilla hauran de portar: una peça de fruita i una ampolla d’aigua per mantenir una correcta hidratació. 

Cal recordar que per als alumnes de P3, P4 i P5 és obligatori portar roba de recanvi. 
 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

L’AFECTAT QUEDA INFORMAT i CONSENTEIX QUE LES DADES RECOLLIDES, D’ACORD AMB EL QUE PREVEU LA LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS DE CARÀCTER PERSONAL i EL REIAL DECRET 1720/2007 DEL REGLAMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA LOPD, SERAN INCLOSES EN UN FITXER ANOMENAT 

CLIENTS INSCRITS AL REGISTRE PERSONAL DE PROTECCIÓ DE DADES, EL RESPONABLE DEL QUAL ÉS TENIS PINEDA GAVÀ i E2SPORTS, i TÉ COM A FINALITAT LA GESTIÓ 

ADMINISTRATIVA i COMERCIAL. AIXÍ MATEIX CONSENTEIX QUE TENIS PINEDA GAVÀ i E2SPORTS LI REMETI INFORMACIÓ PER CORREU ELÈCTRONIC O POSTAL DE LES 

NOVETATS.  

AIXÍ MATEIX PODRÀ EXERCIR GRATUÏTAMENT ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ DIRIGINT-SE A CAMÍ DEL PINAR, S/N, DE GAVÀ (BARCELONA) O 

BÉ ENVIANT UN CORREU ELÈCTRONIC A TENISPINEDA@TENIS PINEDA.COM / E2CAMPUS@YAHOO.ES, JUNTAMENT AMB LA PROVA VÀLIDA EN DRET, COM FOTOCÒPIA DEL 

DNI, i INDICANT  A L’ASSUMPTE “PROTECCIÓ DE DADES”.  

                                                                                                                                                                                                                                                       SIGNATURA 

D.N.I : 

 

 

DATA:        

                                                                                                                                          

 


