INSCRIPCIÓ CAMPUS U.R. LARU 2019
TORNS

POLIESPORTIU
MATI

FUTBOL

T. DIA

MATI

T. DIA

PÀDEL
MATI

T. DIA

1r torn (del 25 al 28 de juny)

A OMPLIR PER L’ORGANITZACIÓ
DATA ALTA
COST
CAMPUS

2n torn (de l’1 al 5 de juliol)
3r torn (del 8 al 12 de juliol)

TOTAL
ABONAT

FORMA DE
PAGAMENT

4t torn (del 15 al 19 de juliol)
5e torn (del 22 al 26 de juliol)
6e torn (del 2 al 6 de set.)

PROMOCIÓ

Efectiu
Transferència

Fraccionat
quotes 2☐ 3☐

Abonat

Campus '18

Germà

Amic/Entitat

DADES DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms:
Data naixement:
Té alguna al·lèrgia o malaltia destacable? Si
Quina?

No

Talla samarreta poliesportiu:
Talla samarreta pàdel:

DNI:
No
Sap nedar: Si
Pren alguna medicació? Si
Quina?

No

Talla samarreta futbol:
Talla peu futbol:

DADES DELS PARES O TUTORS
Nom i cognoms de la mare o tutora legal:

Nom i cognoms del pare o tutor legal:

DNI:
TEL. MÒBIL:
DIRECCIÓ:
POBLACIÓ:
E-MAIL:
ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:
NÚMERO COMPTE CORRENT:

DNI:
TEL. MÒBIL:
DIRECCIÓ:
POBLACIÓ:
E-MAIL:

CODI POSTAL:

CODI POSTAL:

ALTRES DADES
COM ENS HEU CONEGUT:

CENTRE EDUCATIU DEL PARTICIPANT:

PERQUÈ US HEU DECIDIT PEL NOSTRE CAMPUS?

CLUB ESPORTIU DEL PARTICIPANT:

ALTRES OBSERVACIONS:

ANUL·LACIÓ O CANCEL·LACIÓ DEL “CAMPUS POLIESPORTIU/CAMPUS DE FUTBOL/CAMPUS DE PÀDEL”: Un cop realitzat el pagament i confirmada la reserva, si es vol cancel·lar
i/o anul·lar la participació de l’infant inscrit, un dels responsables d’aquest haurà de comunicar-ho de forma expressa i per escrit a la Fundació Privada U. R. Laru fins a 5 dies
abans de la participació al campus. En aquest cas només rebran la devolució del 50% del total abonat, perdent el percentatge restant en concepte de les despeses de gestió i
reserva realitzades per la Fundació Privada U. R. Laru; un cop complert aquest termini, no es tindrà dret a la devolució del pagament de la inscripció. La modificació d’una
inscripció ( canviar, afegir o suprimir torns ) s’han de realitzar com a mínim 10 dies abans de l’inici del torn escollit, qualsevol nova inscripció o modificació realitzada fora
del seu termini patirà un recàrrec de 25’00€ en concepte de despeses de gestió. La Fundació Privada U. R. Laru podrà cancel·lar el “campus” per: Falta d’inscripcions suficients
(mínim de 10 infants per cada grup d’edat), força major, o causa/es justificada/es, que facin impossible dur-lo a terme, i/o per qualsevol altra raó que, a criteri exclusiu de la
Fundació Privada U. R. Laru justifiqui la no realització del mateix. En qualsevol cas, la Fundació Privada U. R. Laru, haurà de comunicar-ho abans de la data prevista per a l’inici
del mateix, a l’adult que hagi realitzat la inscripció dels menor/s inscrits/es, sense indemnització de cap classe, estant obligat únicament a tornar les quantitats rebudes.
AVÍS LEGAL
La firma de la inscripció per part dels pares o tutors del nen/a inscrit implica:
- L’autorització com a mare/pare/tutor/a al nen/a inscrit a realitzar les activitats del campus, i a que en cas de precisar assistència mèdica a que pugui ser traslladat amb
comunicació de les dades d’aquest imprès a un centre mèdic per part del “campus”.
- Haver aportat de manera fidedigna les dades sol·licitades, i l’eximent de tota la responsabilitat a l’organització del campus que de la participació a l’esdeveniment se’n pogués
derivar, tal com la pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies o el perill de lesió, renunciant a tota acció legal no limitada al risc de lesions que puguin
derivar-se de la participació en l’esdeveniment.
- L’autorització als organitzadors del campus a la gravació total o parcial durant la participació del nen/a inscrit mitjançant fotografies o vídeos cedint tots els drets relatius a
l’explotació comercial i publicitària a la Fundació Privada U. R. Laru sense dret a rebre’n cap compensació econòmica.

En/na _______________________________ i amb DNI ________________ com a (pare/mare/tutor/a) del nen/a ________________________________

Signatura:
Mataró, a _____ de _______________ de 2019
De conformitat amb la llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que serà responsable la
Fundació Privada U. R. Laru (Riera de Can Gener s/n apartat de correus 216 – Mataró). Aquestes dades tindran caràcter confidencial. Tanmateix s’autoritza a la Fundació Privada U. R. Laru per que les
dades siguin utilitzades amb fins comercials per oferir-me productes, serveis i promocions del Fundació Privada U. R. Laru. Igualment, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, de cada un d’ells independentment, en els termes establerts a la legislació vigent, en la Fundació Privada U. R. Laru. (Riera de Can Gener s/n apartat de correus 216 – Mataró).

