
ACTIVITATS ESTIU 2018

Cognoms:………………………………………………………………………………………………………………….. 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2018 
NENS/ES NASCUTS/ES ENTRE 2003 i 2014 

Telèfon: ……………………………………… Altres telèfons d’urgència:………………………………………. 

Adreça: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Número:………………………. Escala:………………………..Pis:……………………..CP:………………………. 

Nom: ……………………………………………………………….. Data de naixement:…………………………….. 

JULIOL AGOST 

ACTIVITATS PER ALS MÉS PETITS 

(nascuts/es entre 2012-2014)  

JOCS I ESPORTS / NATACIÓ / TALLERS

1A SETMANA 
(del 25  al 29 juny)  

 25€ 

2A SETMANA 
(del 2 al 6) 

1A SETMANA 
(30  juliol - 3 agost)

2A SETMANA 

(del 6 al 10) 

3A SETMANA 
(del  9 al 13) 

4A SETMANA 
(del 16 al 20) 

3A SETMANA 

(del 13 al 17) 

4A SETMANA 

(del 20 al 24) 

  5A SETMANA    TOT EL MES 
  (del 23  al 27 ) 

TOT EL MES 

ACTIVITATS PER AL NENS/ES NASCUTS/ES 
ENTRE 2003 - 2011 

JOCS I ESPORTS / NATACIÓ / TALLERS / 
BTT / SENDERISME / ORIENTACIÓ 

SNORKEL / CAIACS / JOCS A LA PLATJA  

PITCH & PUTT / PÀDEL / TENNIS AL 
JULIOL AL CLUB DE GOLF BONMONT 

  TOT EL MES 
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  (del 27 al 31) 
  5A SETMANA  

 25€ 

 25€  25€ 

 25€  100€ 

 25€  25€ 

 25€  25€ 

 25€  100€ 

1A SETMANA 
(del 25  al 29 juny)  

 35€ 

2A SETMANA 
(del 2 al 6) 

 35€ 

3A SETMANA 
(del 9 al 13) 

 35€ 

4A SETMANA 
(del 16 al 20) 

 35€ 

  5A SETMANA  

  (del 23  al 27) 

 35€  140€ 

1A SETMANA 
(30  juliol - 3 agost)

 30€ 

2A SETMANA 

(del 6 al 10) 

 30€ 

3A SETMANA 

(del 13 al 17) 

 30€ 

4A SETMANA 

(del 20 al 24) 

 30€ 

  (del 27 al 31) 
  5A SETMANA  

 30€ 

TOT EL MES 

 120€ 

En cas de no poder assistir en un dels períodes marcats cal omplir el full de baixa per evitar que s'efectui el cobrament 

Titular 

Núm. de compte 
   IBAN     ENTITAT    OFICINA    D.C.      NÚM. COMPTE 

Pagament Ingrés bancari    Domiciliació bancària   Targeta    Altres 

Import a pagar             €    
        Cal  adjuntar la següent documentació: 

 Fotocòpia 1er full llibreta del banc
 Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor
 Fotocòpia Targeta Sanitària (CATSALUT) i carnet de vacunacions



En/na:………..…………………...........……………………………………………….... amb DNI………………….……  
Autoritzo al meu fill/a:…………………………………………………………….…………………………………………. 

A realitzar les activitats d’estiu 2018, tant a la piscina municipal, com a la Platja Cristall (natació, snor-
kel, kayac...) així com també de les activitats de muntanya (BTT, senderisme...) organitzades per l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp durant el casal de vacances del municipi a la setma-
na/es en què estigui inscrit (25 de juny - 31 d'agost de 2018). 

Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar, en cas 
d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.      

 Signatura 

 ……. de …………………………...de 2018 

2– El nen/a està empadronat/a al municipi ? 

SI ____  ..............................................................................................................................................  15 punts 

NO___  ................................................................................................................................................   0 punts 

3– Si el nen/a ha practicat natació durant l’hivern  2017 / 2018  amb l’Àrea d’Esports. 
(Encercla el mes corresponent i suma dos punts per cada mes)

 Octubre -   novembre -   desembre  -  gener  -  febrer  -  març -  abril -  maig -   juny ....................______punts 

4– Ha practicat el nen/a  alguna activitat  esportiva durant la temporada d’hivern 2017 / 2018? 

(Encercla el mes corresponent i suma un punt per cada mes) 

Amb l’Àrea  d’Esports?  ____   quina __________________________ 

     Octubre -   novembre -   desembre  -  gener  -  febrer  -  març -  abril -  maig -   juny ......................______punts 

Amb un altra entitat?     ____  quina ___________________________ 

    Octubre -   novembre -   desembre  -  gener  -  febrer  -  març -  abril -  maig -   juny .......................______punts 

FITXA D’AUTORITZACIÓ 
PARTICIPACIÓ D’UN/A MENOR A LES ACTIVITATS D'ESTIU 2018

1a — 2a — 3a — 4a — 5a —   SETMANA DE JULIOL   (25 DE JUNY FINS AL 27 DE JULIOL) 

1a — 2a — 3a — 4a — 5a —  SETMANA D’AGOST  (DEL 30 DE JULIOL AL 31 D'AGOST)

ÍTEMS  DE PUNTUACIÓ  

BAREM DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 
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 Autoritzo al meu fill/a a  marxar sense l'acompanyament d'un adult 

 (Encercla les setmanes corresponents i suma dos punts per cada setmana)

1– Indica les setmanes de les inscripcions:

.........................______punts 

.........................______punts 



  ACTIVITATS ESTIU 2018 (Menjador) 

El nen/a que vulgui fer ús un dia puntual del servei de menjador haurà de comunicar-lo abans 

de les 9.30 hores del mateix dia. El preu/dia d’aquest servei és de 6 €. 

  MENJADOR 

JULIOL AGOST 

1A SETMANA 

(25  al 29 juny)
2A SETMANA 

(del 2 al 6)
1A SETMANA 

(30 jul. - 3 agost) 
2A SETMANA 

(del 6 al 10) 

3A SETMANA 

(del 9 al 13)
4A SETMANA 
(del 16 al 20)

3A SETMANA 
(del 13 al 17)

4A SETMANA

(del 20 al 24)

5A SETMANA 
(del 23 al 27)
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5A SETMANA 
(del 27 al 31 d'agost)

  ACOLLIDA 

JULIOL AGOST 

1A SETMANA 

(25  al 29 juny)
2A SETMANA 

(del 2 al 6)
1A SETMANA 

(30 jul. - 3 agost) 
2A SETMANA 

(del 6 al 10) 

3A SETMANA 

(del 9 al 13)
4A SETMANA 
(del 16 al 20)

3A SETMANA 
(del 13 al 17)

4A SETMANA

(del 20 al 24)

5A SETMANA 
(del 23 al 27)

5A SETMANA 
(del 27 al 31 d'agost)

HORARI
De 8.00 a 9.00 h al poliesportiu corresponent

PREUS
5 € SETMANA / 25 € EL MES

*Si s'utilitza de forma puntual, el preu és d'1 € al dia
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FULL DE CAPTACIÓ DE CONSENTIMENT DELS USUARIS DE LES 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. En compliment del previst al Reglament (UE) 
2106/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), l’informem que les dades 
facilitades seran tractes per l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES, amb CIF Q-
4300325-J, situada a Mont-roig del Camp, Av. Reus, 27, número de telèfon 977837229 i adreça 
electrònica esports@nostreserveis.cat. Les dades facilitades seran tractades amb la finalitat de 
poder gestionar el seu procés d’inscripció (i/o del seu fill/a) a les activitats esportives 
organitzades al nostre municipi i els tràmits administratius que se’n derivin, així com per a 
l’enviament d’informació, per a qualsevol mitjà (correu electrònic, WhatsApp, missatge de text, 
etc.) sobre notícies, serveis i activitats esportives futures que puguem organitzar i que puguin ser 
del seu interès. Les dades personals proporcionades es conservaran al llarg del temps necessari 
per acomplir amb les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada 
moment. La base legal pel tractament de les seves dades és l’interès legítim i la contractació 
dels nostres serveis, mentre que l’enviament d’informació de la nostra Entitat es fonamenta en el 
seu consentiment exprés. Les dades seran comunicades a CUINA I GESTIÓ, SL entitat 
col·laboradora externa de la nostra Entitat responsable de la gestió del servei de menjador, amb 
la finalitat que puguin prestar correctament aquests serveis a la vegada que facturar-los el seu 
cost. Se li informa que pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i 
oposició. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant aquest organisme 
en cas de considerar-ho oportú.  
 
 
Autorització per a la captació i tractament de la seva imatge en relació a les activitats 
municipals en què 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, vostè autoritza a l’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a què pugui donar tractament a l’ús de la seva imatge (o la del 
seu fill/a, segons correspongui) en relació a les activitats esportives en què participi mitjançant la 
nostra Entitat, exclusivament per la seva inclusió en catàlegs, vídeos i tríptics informatius de la 
nostra Entitat, a la pàgina web www.mont-roig.cat, xarxes socials gestionades per l’ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (Facebook, etc.)  i/o en qualsevol altra acció 
divulgativa que puguem iniciar, poden ser cedides a l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 
per a l’exercici d’accions divulgatives sobre activitats esportives organitzades, sempre que així 
ho autoritzi a les caselles habilitades a la part inferior.  
 
Autorització per a la captació i tractament de dades biomètriques (empremta digital). 
 
Li comuniquem que l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES s’ha vist en l’obligació 
d’implementar una sèrie de mesures de seguretat amb la finalitat d’aplicar una correcta gestió 
d’accessos i control de presència a les instal·lacions esportives i de protecció de les dades 
personals. Dins aquestes mesures de seguretat, es troba la identificació inequívoca dels usuaris 
de les instal·lacions esportives amb dades fefaents i indelebles com són les biomètriques i imatge 
personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esports@nostreserveis.cat
http://www.mont-roig.cat/


   
    

         

 
 
 
 
Les dades recollides seran incorporades i tractades  per  la nostra Entitat amb la finalitat de 
millorar la seguretat dels accessos a les instal·lacions esportives, motiu pel qual amb la signatura 
d’aquest document, vostè dóna el consentiment de forma expressa a la captació i tractament 
de les seves dades biomètriques i/o imatges necessàries per a la seva correcta identificació com 
a usuari de les instal·lacions esportives.  
 
 

 Autoritzo a l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a la cessió de les meves 
dades personals a CUINA I GESTIÓ, SL, entitat externa responsable de la prestació i facturació 
dels serveis de menjador. 
 

 Autoritzo a l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES per al possible enviament 
d’informació, per a qualsevol mitjà, sobre notícies, serveis i/o activitats futures de la nostra Entitat. 
 

 Autoritzo a l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES per a la possible captació i 
posterior tractament de la imatge del seu fill/a en relació a les activitats esportives organitzades 
per la nostra Entitat. 
 

 Autoritzo a l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a la cessió de la meva imatge 
(o del meu fill/a, segons correspongui) a l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP per a les 
finalitats descrites.  
 
 
Signatura. Autoritzo i accepto totes les condicions esmentades en aquesta fitxa, referents al 
tractament de dades personals.   
 
 
NOM i COGNOMS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
DNI: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   
 
 

      
 Llegit i conforme:  _______________________________________________                   

 
 
 
   (signatura) 



ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2018 

Cal portar: 

• Gorra     Crema solar 
• Esmorzar    Roba de recanvi 
• Aigua     Sabatilles esportives 
• Xancletes    Tovallola 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ 

Per accedir a les activitats esportives infantils es tindrà en compte la puntuació del barem i en cap cas 
l’ordre d’arribada de les inscripcions. 

1. No s’admetrà cap usuari que no hagi emplenat els documents abans esmentats.  
2. Tots els pagaments seran mensuals/setmanals via domiciliació bancària i es faran durant els primers 

deu dies de cada mes o bé els tres primers dies de la setmana. 
3. També es podrà efectuar el pagament amb targeta o mitjançant ingrés bancari en el moment de 

formalitzar la inscripció. 
4. Les inscripcions per a les activitats setmanals només es podran fer de dilluns a dijous durant l’horari 

assignat. 
5. En cas de no efectuar-se el pagament, es perdrà la plaça.  
6. Un cop realitzada la inscripció no s’acceptarà cap devolució sense justificació mèdica. 
7. L’equip docent es reserva el dret a decidir la continuïtat d’un esportista a l’activitat, si no respecta 

les normes bàsiques de comportament. 
8. Cal complir el reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
9. En cas de no poder assistir al període apuntat (mes o setmana) caldrà omplir personalment el full 

de baixa abans d’iniciar el període esmentat. En cas contrari es realitzarà el cobrament i no 
s’acceptarà cap reclamació. 

10. Les persones inscrites que tinguin pagaments pendents de qualsevol activitat o programa organitzats 
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no podran inscriure’s ni participar en 
cap activitat fins que regularitzin la seva situació. 

11. Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física, especialment 
al col·lectiu de persones adultes. 

12. Totes les activitats gaudeixen d’assegurança de responsabilitat civil i d’accident. 
13. L’organització es reserva el dret de modificar la programació, així com d’anul·lar activitats. 

 

 Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres  
   Forma d’ingrés: 

    Mitjançant transferència bancària o codi de barres:   

     ES65 2100 9046 9202 0002 5400      Caixabank, S. A                                                

     Concepte: ESPORTS ESTIU  
 

    Nom: ……………………….… Cognoms: …………………….…………..…..            PREU …………...  € 

 




