
          
 

 

FORMALITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ CAMPUS FINAL D’ESTIU 2022 
 

 

 
  MONT-ROIG       MIAMI PLATJA 

       (nascuts/es entre el 2015 i el 2018)        (nascuts/es entre el 2008 i el 2014 ) 

 
DADES NEN/A 

 
Nom i cognoms:       

  
Data de naixement:            

 
Adreça:       

 
Municipi:             Codi Postal:       

 
 
DADES PERSONA AUTORITZANT (PARE/MARE/TUTOR/A) 

 
Nom i cognoms:       

 
DNI/NIE/passaport:       

 
Telèfons de contacte:       

 
Correu electrònic:       

 
 
CRITERIS GENERALS A EFECTES DE COL·LECTIUS PRIORITARIS 

 
 Estar empadronat al municipi de Mont-roig del Camp 

 Famílies monofamiliars  

 Mares/tutores en situació de violències masclistes  

 Mares/tutores en situació d’atur de llarga durada o més grans de 52 anys  

 Mares/tutores migrants 

 Famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada 

 
 
 
 
 
 
 



          
 

 

1. FITXA D’AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ D’UN/A MENOR 

 
En/na:             amb DNI/NIE:       
Autoritzo al meu fill/a:        
A realitzar les activitats del Campus final d’estiu 2022, tant a les instal·lacions municipals (piscina de Mont-roig, 
Poliesportiu de Mont-roig i Espai Jove); com a les instal·lacions del Club de Mar de Miami Platja, durant la 
setmana del 29 d’agost al 2 de setembre en què estigui inscrit. Faig extensiva aquesta autorització per a les 
decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa 
pertinent. 
 
DEIXA CONSTÀNCIA DE LA SEGÜENT INFORMACIÓ:  
 

1. Autoritzo al meu/va fill/a per marxar sol/a  sense l'acompanyament d'un adult del Campus final 
d’estiu: 

 

SÍ     NO   
 
 

2. Autorització de recollida de germans/es: 
  
Autoritzo a                     de        anys a recollir al seu germà/na petit/a                 de       anys  per 
sortir del Campus final d’estiu.  
 
 

3. Autoritzo a les següents persones per recollir el/la meu/va fill/a:  
 
NOM                                                     DNI/NIE         PARENTIU        
 
NOM                                                     DNI/NIE         PARENTIU       
 
NOM                                                     DNI/NIE         PARENTIU       
        * La persona haurà de portar el DNI/NIE per si li demana el personal de monitoratge.  
 
 
I signa perquè consti,  
 
 
 
 
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, se li informa que les 
dades facilitades seran tractades amb la finalitat de gestió de la inscripció i la prestació del servei; i si ho autoritza per 
l’enviament de d’informació sobre notícies, serveis i activitats esportives. El responsable del tractament és l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp. La base legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment exprés 
manifestat amb la signatura d’aquesta sol·licitud. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, 
portabilitat dirigit un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: carretera de Colldejou, s/n – 43300 
Mont-roig, o bé mitjançant una instància a la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de dades pot 
consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp https://mont-roig.cat/politica-privacitat/ 

https://mont-roig.cat/politica-privacitat/


          
 

 

2.  DADES PERSONALS MÈDIQUES  
 

Té alguna al·lèrgia a alguna medicació, substància, menjar?  SI   NO  

A quina?       

Està prenent alguna medicació?    SI   NO  

Quina?       

Si ho fa, indiqueu la pauta amb què se li ha de continuar la medicació. 

      

Té alguna malaltia crònica o actual? (asma, intolerància a aliments, diabetis ...)  SI   NO  

Quina?       

Pateix algun tipus d'alteració física (visual, auditiva, motriu...)  SI   NO  

Quina?       

Porta correcció?       

Pateix algun tipus d'alteració psíquica (intel·lectual, insomni...)  SI   NO  

Quina?       

Ha patit alguna intervenció quirúrgica?   SI   NO  

Quina?       

Hi ha algun menjar que no pugui consumir? SI   NO  

Quin i per quin motiu?       

Li sagna el nas amb freqüència?  SI   NO  

Sap nedar?  SI   NO  

Té alguna limitació a l’esforç físic? SI   NO  

Quina?.       

Altres observacions?        

 
I signa perquè consti,  
 
 
 
 
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
 
 



          
 

 

3. AUTORITZACIÓ DE DRET D’IMATGE  

 
Autorització per a la captació i tractament de la seva imatge en relació amb les activitats municipals en les 
quals prengui part. 
En atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i 
regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP i les entitats que 
gestionen el servei (Gesport – Gerard Juncosa ****** 3986*****; i Club de Mar – Aunar Group 2009 SL 
B43993039) demanen la seva autorització per a l’ús de la imatge del seu fill/a, segons correspongui, en relació 
amb les activitats del Campus final d’estiu en les que participi, exclusivament per la seva inclusió en catàlegs, 
vídeos i tríptics informatius de l’Ajuntament i entitats, a la pàgina web www.mont-roig.cat i de les entitats, 
xarxes socials gestionades per l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (Facebook, Instagram, etc.) i les 
entitats  i/o en qualsevol altre acció divulgativa que puguem iniciar. 
 
L’autorització es realitza de forma no exclusiva i gratuïta, sense que es generi dret a favor seu a rebre cap 
contraprestació. La cessió d'imatge es realitza sense límit geogràfic; de forma indefinida, en tots els formats, 
suports i ocasions que s’han informat. En qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment. L’Ajuntament i 
les entitats que gestionen el servei (Gesport – Gerard Juncosa ****** 3986*****; i Club de Mar – Aunar Group 
2009 SL B43993039) es comprometen expressament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar 
la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen. 
 
AUTORITZO a l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP a la possible captació i tractament de la imatge del 
meu fill/a en relació amb les activitats del campus organitzades per l’ENS.  

SI   NO  (Marcar l’/les opcions que autoritza) 
 

  Ús intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (vídeos, àlbums fotogràfics, etc.).  

  Difusió als mitjans de comunicació de l’Ajuntament, pàgina web i xarxes socials  

 
AUTORITZO a les Entitats (Gesport – Gerard Juncosa ****** 3986*****; i Club de Mar – Aunar Group 2009 SL 
B43993039) a la possible captació i tractament de la imatge del meu fill/a en relació amb les activitats del 
campus organitzades per l’ENS.  

SI   NO  (Marcar l’/les opcions que autoritza) 
 

 Ús intern de les Entitats (vídeos, àlbums fotogràfics, etc.).  

 Difusió als mitjans de comunicació de les Entitats (tríptics, catàlegs informatius), pàgina web i xarxes socials  

 
NOM i COGNOMS:      
DNI/NIE:       
               
 
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, se li informa que es 
tractaran les seves dades amb la finalitat de captació de la imatge del seu fill/a i difusió de les activitats del campus.. El 
responsable del tractament és l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i/o les Entitats, si així ho autoritza en cada cas. La base 
legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment exprés manifestat amb la selecció de les 
caselles i la signatura d’aquesta autorització. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, 
portabilitat dirigit un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: carretera de Colldejou, s/n – 43300 
Mont-roig, o bé mitjançant una instància a la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de dades pot 
consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp https://mont-roig.cat/politica-privacitat/  

Signatura del pare/mare/tutor 

http://www.mont-roig.cat/
https://mont-roig.cat/politica-privacitat/


          
 

 

4. MATERIAL QUE CAL PORTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ 

 
1. Inscripció: 

I. Entre els dies 16 d’agost de 2022 i el 19 d’agost de 2022 es faran les inscripcions del 

Casal final d’estiu 2022 pels nens/es nascuts entre el 2008 i el 2018. En aquest 

termini s’haurà d’aportar la següent documentació: 

 Full d’inscripció correctament emplenat i signat.  

 DNI/NIE de la persona que signi l’autorització (pare/mare/tutor).  

 Targeta sanitària de l’infant.  

 Carnet de vacunació de l’infant.  

II. En cas de pertànyer a un col·lectiu prioritari, cal aportar la documentació 

acreditativa: 

 Famílies monofamiliars: Títol de família monofamiliar expedit per la 

Generalitat de Catalunya o llibre de família.  

 Mares/tutores en situació de violències masclistes: Documentació judicial o 

diligència de serveis socials.  

 Mares/tutores en situació d’atur de llarga durada o més grans de 52 anys: 

Acreditació amb certificat de l’OTG.  

 Dones migrants: Document acreditatiu del país d’origen.  

 Famílies amb altres responsabilitats de cura: Documentació acreditativa. 

 

Aquesta documentació es pot aportar: 

 Telemàticament a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp https://mont-roig.eadministracio.cat/info.0  

 Presencialment a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania (OMAC), 

POLIESPORTIU MONT-ROIG   
(nascuts/es entre el 2018 i el 2015) 
- Banyador (posat de casa) 
- Tovallola 
- Xancletes 
- Sabatilles esportives 
- Roba de recanvi 
- Esmorzar  
- Cantimplora amb aigua 
- Protector solar 
 
Tot el material ha d’estar marcat amb el nom 
i cognoms.  

 
 
 
 

CLUB DE MAR MIAMI PLATJA 
(nascuts/es entre el 2014 i el 2008) 
- Banyador 
- Tovallola 
- Xancletes 
- Samarreta / Lycra protectora 
- Roba de recanvi 
- Protector solar 
- Esmorzar i fruita 
- Cantimplora amb aigua 
 
Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i 
cognoms.  

 

https://mont-roig.eadministracio.cat/info.0


          
 

 
en horari de 09.00 hores a 14.00 hores.  

 

III. El dia 24 d’agost sortirà el llista definitiu d’admesos i exclosos al Campus final d’estiu 

2022, al web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp https://mont-roig.cat; i 

publicades físicament als poliesportius municipals.  

2. Les places són limitades a 50 inscrits nascuts/es entre el 2015 i el 2018; i 50 inscrits 

nascuts/es entre el 2008 i el 2014.  

3. Per accedir al Campus final d’estiu 2022, i en cas de superar les places disponibles, tindran 

prioritat els col·lectius anteriorment esmentats; i l’ordre d’inscripció. 

4. L'organització es reserva el dret a decidir la continuïtat d'un infant a l'activitat si no respecta 

les normes bàsiques de comportament. 

5. Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d'iniciar una activitat al Campus final d’estiu.  

6. Els pares/mares/tutors tenen l'obligació de comunicar als responsables si el seu nen/a 

necessita alguna atenció especial o específica. 

7. Totes les activitats gaudeixen d'assegurança de responsabilitat civil i d'accident. 

8. L'organització es reserva el dret de modificar la programació, així com d'anul·lar activitats. 

9. El fet d'apuntar-se a les activitats implica acceptar la normativa de participació. 

 

 
 

 

https://mont-roig.cat/

