Centre d’Esports Altafulla
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com

FULL D’INSCRIPCIÓ II CAMPUS CE ALTAFULLA “ALBERTO BENITO”
SETMANA SANTA 2017
Dades del participant
Nom i Cognoms: .............................................................

DNI: .........................................

Adreça: .......................................................................................................................................

Municipi: ...................................... Codi Postal: .............. Província: ........................................

Data de naixement: .....................................................

Talla samarreta: ..........................

És al·lèrgic/a? (penicil·lina, àcars, medicaments varis...:

NO

SI

Pren algun medicament per l'al·lèrgia?

NO

SI

Té alguna dificultat motora o d'aprenentatge?

NO

SI

Sap nedar?

NO

SI

Ha de fer alguna dieta especial?

NO

SI

Quina?.......................................................................................................................................
En cas de necessitar servei d’acollida de 08.00h a 09.00h, o de 14.00h a 15.00h indiqueu dia/horari:
..........................................................................................................................................

Dades del representant : (pare, mare, tutor)
Nom i Cognoms: ............................................................ DNI: ..................................................

E-mail: ............................................... Telèfon: ............................. / .....................................
Documentació a Adjuntar:





Fotocòpia DNI o Llibre de Família (en cas que NO formi part de l’escola de futbol)
Fotocòpia Targeta sanitària (en cas que NO formi part de l’escola de futbol)
Fotocòpia del Llibre d’Al·lèrgies (en cas que en tingui).

Podeu trobar i lliurar la vostra inscripció a:
Bar de l’Estadi (en horari d’entrenaments o partits)
També a la nostra web: www.cealtafulla.cat
I podeu enviar-la degudament omplerta a cealtafulla@gmail.com
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Autoritzacions Pare/mare/tutor:
- Autoritzo al meu/meva fill/a o tutelat/da a assistir a l'activitat sol·licitada d'acord amb les condicions
establertes.
- Autoritzo que el personal responsable administri analgèsics si es considera convenient. En tots els casos
s'informarà a les persones tutores.
Si s'escau, indiqui quin tipus d’analgèsic: Ibuprofè

o Paracetamol

CLAUSULES:
- ELS GRUPS: Els grups estan integrats segons l’edat de cada nen i nena.

- COORDINADORS I MONITORS: Cada grup està dirigit per un monitor que és el responsable educatiu de la
planificació, seguiment i posada en pràctica dels programes esportius dissenyats per a cada grup, seguint les
línies definides per la Direcció esportiva del Club.

- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, la informació
dels inscrits serà incorporada als fitxers del Centre d’Esports Altafulla. Per exercir els drets d’accés,
rectificació i eliminació es pot adreçar a cealtafulla@gmail.com).

- DRETS D’IMATGE: "La signatura d'aquest document comporta l'autorització al club per incorporar en la
indumentària el nom, logotips, etcètera, dels col·laboradors o patrocinadors així com l'autorització per a la
gravació mitjançant fotografies o vídeo, perquè se’ls pugui donar un ús comercial, publicitari o susceptibles de
ser publicades a les xarxes socials del CE Altafulla, sense dret per part meva a rebre cap compensació
econòmica".

Manifesto que el meu fill/a o representat/da es troba en condicions físiques i mentals adequades per a la
pràctica de l’esport. I com a pare/mare/tutor estic d’acord amb totes les condicions establertes pel Club
en aquesta inscripció.

Signo com a Pare/Mare/tutor/a

Altafulla, _______ d ___________ de 20_
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS PARTICIPANTS AL CAMPUS
Com és pertinent, el Campus organitzat pel C. E. Altafulla té un Reglament de Règim Intern que cal que els
participants coneguin i tinguin present en tot moment.
Aquest reglament, que serà interpretat per la coordinació i la Junta del C. E. d'Altafulla, contempla dos tipus
de faltes: lleus i greus.
Greus (comporten expulsió)
- Agressions físiques.
- Consumir begudes alcohòliques.
- Consumir drogues.
- Fer “Bulling.”
- Escapar-se.
- Robar.
- Posar en perill la seguretat de l’activitat.
- Fumar. (D’acord amb les Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i assistència
en matèria de substàncies que poden generar dependència, les activitats amb menors de 18 anys es
consideren centres d’ensenyament en el lleure, per tant és prohibit el consum de tabac i l’alcohol.)
- Malmetre el mobiliari de la instal·lació.
- Falta de respecte al personal de la instal·lació/ monitors/companys.
- Amagar informació mèdica de rellevància.
- No seguir els paràmetres de seguretat establerts.
- Qualsevol altra que consideri el coordinador o la Junta del C. E. d'Altafulla.
Faltes Lleus
La reiteració d’aquestes faltes lleus comportarà una falta greu:
- No desenvolupar les tasques assignades pels monitors.
- No participar de manera activa a les classes i activitats.
- Portar el mòbil.

Aquestes faltes seran comunicades als tutors o pares del participant en qüestió.
En cap cas, l’expulsió d’un participant comportarà el retorn de qualsevol dels imports abonats.

Junta CE Altafulla

