Club Esportiu Mediterrani

CN NADONS

EMBARASSADES

KARATE

CN INFANTIL-JOVES

JUDO

I.LES CORTS

PSICOMOTRICITAT

FISIOACTIVA

SINCRONITZADA

FUTBOL LL.V.

CN ADULTS

RÍTMICA

(a partir de l’1 setembre)

(1 d’octubre, 1 de gener, 1 d’abril)

Aquest quadre és pel personal d’administració
Atès per:

Data

__ /__ /__

Gestionat per:

Data

__ /__ /__

Descompte per germans

CALENDARI ESCOLAR: de l’1 de setembre al 21 de juny de 2017 (es respectarà el calendari escolar)
NORMES DINS LA INSTAL·LACIÓ
• És obligatori seguir les normes d’accés de l'entrada, sense identificació NO es tindrà accés.
• Nens/es NO SOCIS que compleixin 9 anys durant el curs, hauran d’entrar sols a les instal·lacions.
• En el cas de fer ús inadequat de les instal·lacions, hi pot haver l’expulsió del beneficiari del curset.
• L’accés dels NO SOCIS a les instal·lacions serà de 30 minuts abans de l’inici de l’activitat i caldrà deixar-les 30 minuts després d’acabar-la.
ACTIVITATS INFANTILS
• Hi ha vestuaris on els nens es poden canviar de roba, esta prohibit utilitzar lavabos, passadissos,pati, sales per a canviar-se de roba.
EMBARASSADES
• Als cursets de preparació al part i post part, no es farà la devolució dels diners en el cas que no es finalitzi l’activitat, encara que sigui amb justificació
mèdica.
CURSET DE NADONS
• El nadó pot portar banyador o bolquer per aigua, casquet de tela, tovallola o barnús per la sortida del curset.
• Els canviadors de nadons es troben a peu de piscina petita a la instal·lació Regent Mendieta i en els vestidors a la instal·lació Josep Vallès.
• Mentre el pare o mare es canvia pot fer ús del parc infantil que trobareu als vestidors, tant d’homes com de dones.
• El pare o la mare cal que porti: banyador, casquet de bany i imprescindible les xancletes per evitar relliscades
• Només pot entrar un dels dos a fer el curset, excepte el dia de portes obertes.
• Es prega als socis acompanyants no estar a peu de piscina on es realitza el curset per tal de facilitar el treball del monitor i crear l’ambient adequat
pel nadó.
• Els cotxets s’hauran de deixar a l’entrada de la instal·lació en Regent Mendieta i al local social en la instal·lació Josep Vallès.
CURSET NATACIÓ DE 3 A 17 ANYS
• Cal portar casquet de bany, xancletes i tovallola o barnús. És recomana l’ús d’ulleres de piscina a partir dels 6-7 anys.
• Els nens seran recollits i retornats pels monitors al distribuïdor ( zona on hi trobareu la senyal d´STOP ).
• S’aconsella que durant el curset els pares o acompanyants no presenciïn l’activitat per tal d’afavorir la ràpida adaptació del nen al monitor i al medi
aquàtic, així com per evitar distraccions. Per aquest motiu recomanem no estar a la grada. En cas de ser necessari haureu de fer ús dels peücs
(demanar al socorrista).
CURSETS PERSONALITZATS / PSICOMOTRICITAT
• Els canvis de les sessions s’han de comunicar al monitor amb un preavís de 24 hores. En cas contrari es considerarà realitzada la classe.
CLÀUSULA DRETS D’IMATGE
“D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, li informem que
les imatges de les sales, piscines, activitats, cursets i d’altres organitzades en el nostre Club, també s'utilitzaran per a l’exposició i divulgació per a
finalitats publicitàries, comercials o vinculants en el Club. En el cas de no marcar la casella, s'entén que ho autoritza.
NO AUTORITZO el tractament de la meva imatge per a les finalitats esmentades anteriorment “
Per poder gaudir del dte. De soci als cursets o activitats s’haurà de ser soci/a abans de l’inici de l’activitat i durant el període de l’activitat
Hi haurà jornades de portes obertes, els familiars podreu gaudir de la sessió del vostre fill/a. En aquestes jornades es podran prendre imatges i el
club no es farà responsable de l’ús de les imatges presses. El Club avisarà de les dates mitjançant cartells. En aquestes activitats, hi haurà vacances
seguint el calendari del curs escolar.
A Barcelona _________ de _______________ de 20____
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal, les seves dades de caràcter personal quedaran incloses en un
fitxer degudament legalitzat i protegit ; seran tractades únicament i exclusivament per a les finalitats que constitueixen en l’activitat del Club Esportiu
Mediterrani. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a aquestes dades, adreçant-se per escrit a
aquesta Entitat.
El sota signant accepta complir les normes establertes i confirma que no pateix cap malaltia contagiosa ni incapacitat fisiològica per a la pràctica de
l’activitat.
Signatura pare o mare, tutor o usuari

Entregat Carnet proximitat
Signatura treballador

El club es reserva el dret d’admissió i el dret de canviar o anular les activitats i les seves normes si no s’assoleixen els mínims requerits o per causes de força major.

