INSCRIPCIÓ ACTIVITATS
TEMPORADA 2020/2021
(es respectarà el calendari escolar)

Normes administratives: Totes les inscripcions es lliuraran a la secretaria del Club i les places es donaran per rigorós
ordre d’inscripció. Els pagamens es faran al moment de la inscripció. Els socis i no socis amb rebuts retornats no podran accedir a les instal·lacions i perdran el dret sobre la plaça reservada, de manera que només podran tornar-se a
apuntar si queda plaça lliure. *Depenent del tipus de curs escollit, variarà el dia de finalització. Consulteu a recepció.
L’últim dia per donar-se de baixa del curset o activitat serà el dia 20 del mes en curs.

Molt important: no es farà cap devolució de l’import per malalties comunes.

DADES DE L’INSCRIT

(Totes les dades són obligatòries d’omplir. Ompliu el formulari en MAJÚSCULA).

Nom i cognoms:
Data de naixement:

/

/

Núm. Soci:

Adreça:
Província:

CP:

Núm. Telèfon:

Població:
Núm. Mòbil:

Correu electrònic:
DOMICILIACIO BANCÀRIA IBAN

El/la sotasignant, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza a que li siguin carregades en
aquest compte, els rebuts que presenti a cobrament el CEM, segons format SEPA. Identificador de l’acreedor:
ES50000G08480378. Nom de l’acreedor: CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

Dades de la persona titular del compte:
DNI:

Nom i cognoms:
Núm. de compte IBAN

E S
Signat, Nom i Cognoms i DNI:

ACTIVITATS
CURSET NATACIÓ NADONS

PSICOMOTRICITAT

PERSONALITZATS

CURSET NATACIÓ INFANTILJOVES

MAMIFIT

FISIOACTIVA

BALLET

AIGUA SUAU CAP*

JUDO

AIGUA SUAU

FUTBOL LLUÍS VIVES

NATACIÓ ARTÍSTICA ADULTS

CURSET NATACIÓ ADULTS
NATACIÓ ARTÍSTICA
EMBARASSADES

WATERPOLO ADULTS

A quina instal·lació realitzarà el curset?
Setembre:
Josep Vallès
A partir d’octubre:

Regent Mendieta

Josep Vallès

Dies:

Horari:

Pagament mensual

Pagament trimestral

(a partir de l’1 de setembre)

(1 d’octubre, 1 de gener, 1 d’abril)

Per al personal d’administració
Gestionat per:

Atès per:
Data:

/

/

Data:

/

/

Descompte
per a germans

NORMATIVA - PROTECCIÓ DE DADES - CLÀUSULA DRETS D’IMATGE
•
•

•
•

Un cop inscrit, l’import no podrà ser retornat, excepte per malaltia (justificant amb segell del metge) o altres causes de força major relacionades
directament amb el nen/a. En cap cas es retornarà l’import per causes dels pares, mares o tutors.
El sota signant accepta complir les normes establertes i confirma que el participant no pateix cap malaltia ni incapacitat fisiològica per a la pràctica
en l’activitat esportiva. En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual
la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
S’aplicaran les mesures covid 19 que siguin necessàries, segons fase en la qual ens trobem.
Així mateix entenem que serà de responsabilitat social el rentat de mans (a diferents punts del club), ús obligatori de la mascareta pels majors de 6
anys fins a l’inici de l’activitati, mantenir sempre la distància d’1,5 m.
Obligatori llegir totes les mesures de prevenció i higiene COVID-19 que trobareu al web, i us informarem de les indicacions per les entrades i sortides.
Trobareu al web, les preguntes freqüents (FAQS) que pugueu tenir.

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.
Als cursets només es podrà fer la devolució de l’import en cas de causa justificada i amb la presentació de documentació oficial.

ACTIVITATS INFANTILS
• Hi ha vestuaris on els nens es poden canviar de roba. Està prohibit utilitzar lavabos, passadissos, pati i sales per a canviar-se de roba.
CURSET DE NADONS
•
•
•
•
•
•
•

El nadó pot portar banyador o bolquer per aigua, casquet de tela, tovallola o barnús per a la sortida del curset.
Els canviadors de nadons es troben a peu de piscina petita a la instal·lació Regent Mendieta i als vestidors a la instal·lació Josep Vallès.
Mentre el pare o mare es canvia, es 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 a 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
per al nadó.
Els cotxets s’hauran de deixar a l’entrada de la instal·lació a Regent Mendieta i al local social a la instal·lació Josep Vallès.

CURSET NATACIÓ DE 3 A 17 ANYS
•
•
•

Cal portar casquet de bany, xancletes i tovallola o barnús. Es recomana l’ús d’ulleres de piscina a partir dels 6-7 anys.
Els nens seran recollits i retornats pels monitors al distribuïdor (la zona on trobareu la senyal de STOP).
Cap pare/mare/tutor/familiar pot estar a peu de piscina. 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 graderia. 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.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que el responsable del tractament de les
seves dades es el CLUB ESPORTIU MEDITERRANI amb CIF núm. G08480378 La finalitat del tractament és la gestió de la seva participació en les activitats que organitzem i l’accés a les nostres instal·lacions. També seran utilitzades per informar-lo de totes aquelles noticies i activitats similars a aquelles en les que ha participat i puguin ser del seu interès. El tractament està legitimat pel fet de ser necessari per a l’execució d’un contracte en el qual
l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir
amb la finalitat per a la qual han estat recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament
de les dades. Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la “Lei 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributària”. Les seves dades no seran cedides a tercers i només seran comunicades a empreses que, com a encarregats de tractament,
proporcionen serveis per a l’activitat ordinària del club, entitats bancàries per tramitar el cobrament de les quotes i a aquelles entitats i organismes que
legalment o requereixin. En qualsevol moment podrà fer la sol·licitud per exercir els seu drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així
com a l’oposició o limitació del seu tractament. Per fer la sol·licitud es pot dirigir al CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, acreditant la seva identitat, per
correu electrònic a privacitat@mediterrani1931.com, o per correu postal al C/ Begur 44-52, 08028 Barcelona. El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI també
li recorda que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.
CLÀUSULA DRET D’IMATGE
D’acord amb la “Llei orgànica 1/1982 sobre el dret d’honor, intimitat, personal i familiar, i per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal”, el CLUB ESPORTIU MEDITERRANI li sol·licita el seu consentiment per utilitzar la seva imatge que pugui aparèixer en continguts
audiovisuals que enregistrats durant les diferents activitats organitzades o en les que participa el nostre club. Aquestes imatges seran utilitzades amb
la finalitat de promocionar les activitats del club i podran ser difoses pels canals de comunicació de l’empresa, tant en paper com electrònics (web i
xarxes socials). El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es compromet en tot moment a fer un ús i tractament de les imatges de manera adequada i respectuosa. El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI ,com a responsable del tractament, arxivarà les imatges esmentades en el seu fons documental i només
s’utilitzaran amb les finalitats esmentades. Les imatges es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la que han estar recollides o fins
que l’interessat demani el cessament de l’activitat, tot i que, en aquest cas la cancel·lació no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la
data en que hagi fet la sol·licitud. Les imatges no seran cedides a tercers. Amb el seu consentiment per a aquest enregistrament i tractament, està cedint lliurement i voluntàriament a El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI els drets a la seva imatge amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos
en dret, i renunciant expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per l’ús de les imatges de conformitat
amb aquesta autorització. El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà publicar sense necessitat de consentiment aquelles imatges en les que apareguin
els participants sense que siguin clarament identificables.

AUTORITZO el tractament de la meva imatge per a les finalitats aquí esmentades.
Entenc que aquesta informació està subjecta a possibles canvis segons les indicacions i restriccions sanitàries i/o
governamentals.
(Inscripció i conformitat de la normativa)
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 anul·lar les activitats si no s’assoleixen els mínims requerits o per causes de força major i les seves normes.

