Declaro que l’alumne / a:____________________________________________________________





No pateix cap malaltia cardíaca ni / o respiratòria, ni de cap altres tipus que impedeixi o desaconselli la realització d’esports
o de les activitats programades en aquest Campus.
No requereix cap tipus d’assistència ni / o vigilància mèdica específica, donat que no ha patit ni pateix actualment cap
malaltia que requereixi tractament mèdic continuat.
No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni / o a algun medicament o substància amb la que pugui entrar en contacte
durant el desenvolupament del Campus.
En cas de patir alguna malaltia, al·lèrgia o requerir algun tractament o vigilància especial, es farà constar seguidament:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CONDICIONS GENERALS












En cap cas, la contractació d’una setmana suposarà la reserva de les següents setmanes.
Només s’admetran devolucions de setmanes complertes, mai per a dies puntuals, i sempre i quan sigui per una causa
mèdica presentant el corresponent justificant mèdic.
Per a les devolucions acceptades, és retornarà el 75% de l’import total.
En cap cas la falta d’assistència en dies puntuals, encara que sigui amb justificant mèdic, suposarà l’abonament d’aquests, o
la recuperació en torns posteriors.
Les places per a les excursions i les colònies són limitades, i s’assignaran per ordre d’inscripció fins a cobrir totes les places
disponibles.
Al pagament de dies puntuals no se li aplicarà el descompte de setmana en el cas d’acumular 5 dies o més.
Podran realitzar-se canvis d’inscripció de setmanes sempre i quan hi hagi plaça a la nova setmana escollida i s’hagi notificat
prèviament al coordinador del Campus. Consulteu les condicions en torns amb excursió.
La direcció es reserva el dret a anul·lar un torn de Campus per falta d’inscripcions, previ avís.
La direcció es reserva el dret a la modificació d’activitats en els horaris de Campus Esportiu en cas necessari.
Els alumnes majors de 12 anys que al finalitzar l’estada diària al Campus vulguin marxar sols, hauran de portar autorització
signada pels pares / tutors, especificant els dies en que no els vindran a recollir.
La no contractació del servei d’acollida, tant de matí com de tarda, suposarà la responsabilitat del pare/mare/tutor de portar i
venir a recollir el seu fill/a en els horaris establerts. En cas contrari, s’haurà d’abonar la quantitat indicada al full d’inscripció.

AUTORITZO:




Autoritzo a l’alumne inscrit / a per a que pugui participar a les activitats organitzades dins el 19è Campus Esportiu
L’Hospitalet Nord. Es fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en
cas d’urgència i accepto que el Campus Esportiu L’Hospitalet Nord i l’empresa Eucagest, S. L. té els drets d’explotació de les
imatges preses dins la mateixa activitat denominada 19è Campus Esportiu L’Hospitalet Nord.
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem de que les
dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, responsabilitat d’Eucagest, S.L. Amb la fi de dur a terme la gestió i control de la relació comercial amb els nostres
abonats. Tant mateix, amb excepció de que manifesti la seva oposició marcant una X en el espai habilitat a tals efectes, ens
dóna el consentiment per a la gestió de les seves fotografies i vídeo gravacions d’activitats organitzades per l’associació per
a la difusió d’activitats en diferents mitjans de comunicació i pàgina web. _ No dono el consentiment. Podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit en el domicili del Responsable del fitxer: Avda. Manuel
Azaña, 21 – 23, 08906 L’Hospitalet de Llobregat – BARCELONA (ESPANYA)

Nom del Pare / Mare o Tutor / a del / de la menor:
D. N. I.:
Signatura
L’Hospitalet de Llobregat, a ____ de _____________ de 2017

