Destinataris:
Nins i nines nascuts entre els anys 2005-2015.

Marcau l’opció escollida.
Preu: (assegurança inclosa )

Dates de realització I horaris:
De 24 de juny al 11 de setembre 2019. De 9 a 13’00h.
Lloc:
Poliesportiu municipal Na Caragol d’Artà, piscina municipal d’Artà i
gimnàs Na Caragol.
Qui som i que oferim:
Grups per edat amb monitors titulat, llicenciats en educació física i
magisteri, monitors de temps lliure, natació, socorristes, tècnics
superiors físic esportius.
Activitats previstes:
Activitats esportives al poliesportiu i piscina, joc i activitats amb la
col·laboració del Consell de Mallorca.
Material que hauran de dur els nins i nines:
Tots:
Berenar, roba de bany (gorra de bany , banyador, ulleres de natació,
xancletes, tovallola), crema solar(posada),roba esportiva
Només grans:
Calçat esportiu , objectes d’higiene personal per dutxar-se.

Inscripcions:
Dilluns 06 i dimarts 07 de maig 2019.......Residents Artà
Dimecres 08 i dijous 09 de maig 2019........Resta.
a la recepció de la piscina.(Places limitades)
Documentació que cal aportar :
-Fotocòpia DNI o certificat resident.

Informació grans(2005-2012):
Tel.971.82.91.32
www.aiguaesportarta.com
www.clubvoleiarta.com

Informació petits(2013-2015):
Tel.659.38.73.65
606.65.41.59
psicoiiniciacio@gmail.com

Període

Preu
1er
inscrit

Descompte
2on germà I
següents

Juny (del 24 al 30)
Juliol
Agost

60€
170€
170€

-20%
-20%
-20%
-20%

Setembre (del 01 al 11)

80€

1 setmana (especifiqueu
quina)……………………..

65€

Juny + juliol
Juny + juliol + agost
Juny+juliol+agost+ setembre

218’50€
380€
456€

-20%
-20%
-20%

Juliol + agost

323€

-20%

Juliol + agost + setembre
Agost + setembre

399€
237,5€

-20%
-20%

Observacions (s’ha d’esmentar qualsevol dolença, al·lèrgia o
incapacitat física o psíquica del participant, en cas d’omissió la
organització no es farà responsable.):
………………………………………………............................................................
.………………………...............................................……...............................
AUTORITZACIÓ DEL PARE ,LA MARE O TUTOR/A
El Sr/sra......................................................................
mare tutor/a amb DNI.........................................

Servei de menjador.
(13’00h. a 15’30h.)
(mínim 15 nins).

el pare la

autoritzo al/la meu/meva fill/a a participar en “ Estiu
esportiu 2019”

Especials:
Estiu esportiu 1 dia
(només nascuts 2005 a 2012 )
Escola matinera 8 a 8’45h...........
Escola tardera 13 a 14h..........

INSCRIPCIÓ
Nom del nin/la nina
..........................................................................................................
Data de naixement........................Edat........
Adreça .....................................................................
localitat.....................CP.............
Telèfon fix..............................telèfon mòbil.........................................
adreça electrònica.....................................................
Col·legi........................................................
Sap nedar...SI
NO
Servei de menjador especifiqueu...................................................

15€
(s’ha de confirmar mínim el dia abans)

................................1€/dia
................................2€/dia
(es pagarà en deixar el/la nin/a)
*mes complet…… 160€
(es pagarà per adelantat)
*1 Dia………………….…8€
(es pagarà el mateix dia)

CANCEL·LACIONS I POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ
En cas de cancel·lació (per part de l’interessat), sempre i quan dita cancel·lació sigui
comunicada abans del 10 de juny es tindrà el dret a la devolució de l’import íntegre
abonat; si la cancel·lació es fa entre els dies 10 i el 24 de juny es tindrà dret a la
devolució del 85% de l’import. Una vegada iniciat el període contractat no es tornarà
el pagament a no ser que existeixi una causa degudament justificada davant el grup
de gestió de l’estiu esportiu qui finalment prendrà la decisió.
LLISTA D’ESPERA
Es crearà una llista d’espera de les inscripcions sense plaça i des de 01 de juny es
donaran les places renunciades per ordre d’inscripció i prioritat a residents, si n’hi
hagués.

POT SORTIR SOL (Nins nascuts 2005 a 2012)

A part de mi, pot ser recollit per :
Nom i cognoms
Parentiu

DNI

**És obligatori emplenar tots els camps del full d’inscripció per poder tramitar-lo.**
QUE EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ NO PATEIX CAP MALALTIA TRANSMISSIBLE I EN CAS DE PATIR-LA ALGUN DIA ,NO
FARÀ US DE LES INSTAL·LACIONS RECONEIX A TOTS ELS EFECTES QUE SÓN VERTADERES LES DADES D’AQUEST IMPRÈS.
ATÈS QUE AL DRET A LA PRÒPIA IMATGE ESTÀ RECONEGUT EN EL ART.18.1 DE LA CONSTITUCIÓ I REGULAT PER LA LLEI
5/1982 DE 5 DE MAIG SOBRE EL DRET A L’HONOR , A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA PRÒPIA IMATGE , EL
ABAIX FIRMANT DONA EL SEU CONSENTIMENT PERQUÈ PUGUIN APARÈIXER FOTOGRAFIES CORRESPONENTS A
ACTIVITATS DUITES A TERME PER L’ ESTIU ESPORTIU 2019 A ON SIGUIN CLARAMENT IDENTIFICABLES .
En virtut de la llei orgànica de protecció de dades 15/1999 ,de 13 de desembre, s’informa que les seves
dades formaran part d’un fitxer ,registrat en la Agencia Espanyola de Protecció de Dades , propietat del Club Aigua esport
Artà ,amb domicilio en Camí de Ca’n Canals s/n , de la població d’Artà (I. Balears ). La finalitat del fitxer es la gestió de les
instal·lacions esportives .Vostè te dret d’accés, oposició , rectificació i cancel·lació que haurà d’exercir mitjançant escrit a
la direcció abans mencionada.

Signatura pare/mare/tutor

Tel. 971.82.91.32
659.38.73.65
606.65.41.59
www.aiguaesportarta.com
www.clubvoleiarta.com
psicoiiniciacio@gmail.com

Organitza:
Club aigua esport Artà.
Club volei Artà.
Amics de la psicomotricitat i iniciació als esports.

Col·labora:

