Matí
9h - 13h

Nom i Cognoms (participant):
Adreça:

Població:

Codi postal:

Data de naixement:

Curs actual:

Escola:

Núm. targeta sanitària:

Telèfon mòbil:

Mail:

En cas d’urgència avisar a (nom i cognom):
1.
2.
3.

Telèfon:
Telèfon:
Telèfon:

Matí i Tarda
9h - 13h i de 15h - 17h

Setmanes

Preus CAMPUS

Preus amb
descompte *

Preus CAMPUS

Preus amb
descompte *

1 setmana

68 €

65 €

107 €

104 €

2 setmanes

131 €

125 €

199 €

193 €

3 setmanes

194 €

185 €

291 €

282 €

4 setmanes

257 €

245 €

383 €

371 €

5 setmanes

320 €

305 €

475 €

460 €

* Preus amb descompte:
Socis Asociació Cultural Montagut
- Segons germans
- Participants última edició CAMPUS Esport i Lleure
-

Dades de salut i/o altres observacions (cures, al·lèrgies, precaucions, intoleràncies
alimentaries, medicaments)
25 al 28 de
JUNY
ACOLLIDA MATÍ
7:45h - 8:45h
12€ / setmana

Condicions d’admissió Offline:

MATÍ
9:00h - 13:00h
MATÍ I TARDA

1. Podeu lliurar la butlleta d’inscripció a l'oficina al costat de la secretaria de l’Escola Montagut de
9:00h - 13:00h i de 15:00h 17:00h
dilluns a dijous de 13h a 15h i de 17h a 18h abans del divendres 7 de juny, C/ d’Amàlia Soler
nº169, Vilafranca del Penedès.
DINAR + ACADEMY TIME
13:00h - 15:00h
2. Aquesta inscripció ha d’anar acompanyada de la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social del
49€ / setmana
participant i l’autorització participació menors d’edat (full següent) signada.
TARDA
3. Un cop entregada la inscripció offline, caldrà efectuar el pagament en metàl·lic, per tenir la plaça
15:00h - 17:00h
reservada.
39€ / setmana
Informació General:
ACOLLIDA TARDA
• Les places són limitades i l’admissió serà seguint un rigorós ordre d’inscripció (butlleta d’inscripció
17:00h - 18:00h
+ pagament).
12€ /setmana
• Si una vegada fet el pagament el participant no pogués assistir al CAMPUS, cal avisar amb un
mínim de 15 dies d’antelació. En aquest cas la Institución Cultural Montagut rembolsarà el 100% de
l’import abonat, si l’avís es fa amb 14 dies o menys d’antelació l’Associació Cultural Montagut
reembolsarà el 75% de l’import restant l’altre 25% en concepte de reserva de plaça. Els preus
inclouen esmorzar (fruita), berenar (inscrits tarda), així com el material pels tallers i obsequis per
tots els inscrits.
• El CAMPUS disposa de l’assegurança pertinent per a realitzar activitats d’esport i de lleure.
Aquesta activitat està notificada en el registre d’activitats de lleure a la qual participen menors de
18 anys de la Generalitat de Catalunya.
www.esportilleure.cat | info@esportilleure.cat | @esportilleure.cat

1 al 5 de
JULIOL

8 al 12 de
JULIOL

15 al 19 de
JULIOL

22 al 26
de
JULIOL

Nom i cognoms del/la participant: _______________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal: _______________________________________
DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor legal: ____________________________________

1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats d’estiu de CAMPUS 2019. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes
que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.

La Institución Cultural Montagut disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el seu web particular, on informa i fa difusió de les activitats que ofereix. En aquests espais es poden publicar
imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que participen en les activitats esmentades. La distribució de les imatges només s’efectuarà amb caràcter gratuït amb l’objectiu de
difondre les activitats que desenvolupa l’empresa Institución Cultural Montagut, és a dir, per a ús publicitari i informatiu.

Per a l’edició de materials en espais de difusió del CAMPUS (web, premsa escrita, presentacions digitals, publicitat, material promocional, xarxes socials) cal la corresponent autorització de cessió
del dret d’ús d’imatge i del dret de comunicació pública expressat per escrit pels afectats o, en cas de minoria d’edat i/o incapacitats, pels qui n’exerceixen la pàtria potestat i/o tutel·la/curatel·la,
sense que la llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels participants. Aquesta autorització tindrà validesa indefinida.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està 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, la direcció de CAMPUS demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a l’ús d’imatges on apareguin clarament identificats els menors.

Pàgina web
CAMPUS
1.- Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual amb fotografies
i vídeos d’activitats del CAMPUS publicades per a ús informatiu i publicitari en:

Lloc i Data:

i

xarxes

socials

del

Diari el 3 de vuit (Edició escrita)

Signatura del pare, mare o tutor:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer privat i protegit, propietat
de la Institució Cultural Montagut. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a info@esportilleure.cat o bé al 660033722.
Aquesta autorització és totalment gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la Institució Cultural Montagut per a la utilització de la imatge
de la persona a qui represento.

www.esportilleure.cat | info@esportilleure.cat | @esportilleure

