
 
CLUB DE PATINATGE SANT VICENÇ DE MONTALT 

  

 

 

INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORTIU 2019 

 
DADES PATINADORS/ES 

  

COGNOMS:________________________________________________  NOM:_________________________________ 

DATA NAIXEMENT:__________________CURS:_______ POBLACIÓ______________________________________  

ADREÇA:__________________________________________NÚMERO:_____PIS:____PORTA:____C.P.:__________ 

TELÈFON: ________________ / _________________ @:__________________________________________________ 

 

POSEU UNA CREUETA ALLÀ ON VOLEU INSCRIURE el/la  vostre FILL / A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA/REPRESENTANT LEGAL 

 

Jo, ________________________________________________________ (pare / mare / tutor), 

amb DNI _________________________ autoritzo a la meva filla / al meu fill 

________________________________________________________ a que assisteixi al Campus 

esportiu de patinatge organitzat pel C.P.A. Sant Vicenç de Montalt i participi de les activitats 

complementàries que es realitzaran, incloent les activitats de piscina.  

Signatura, 

 

________________________a _____ de  _____________  de 2019 

 

C.P.A. Sant Vicenç de Montalt és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l'informa que 

aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 

de 27 abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relació amb el Club i conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del 

tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, 

rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C.P.A. Sant Vicenç de Montalt - 

Avinguda Toni Sors, s/n - 08394 Sant Vicenç de Montalt - o a clubpatinatgesantvi@gmail.com i el de reclamació a www.agpd.es. 
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CLUB DE PATINATGE SANT VICENÇ DE MONTALT 

  

 

 

Preu campus per setmana 

 SOCIS i menjador NO SOCIS i menjador 

1 setmana 55,00 € 95,00 € 65,00 € 105,00€ 

2 setmanes 100,00 € 180,00 € 120,00 € 200,00€ 

3 setmanes 150,00 € 270,00 € 180,00 € 290,00€ 

4 setmanes 200,00 € 360,00 € 240,00 € 380,00€ 

5 setmanes 250,00 € 450,00 € 300,00 € 470,00€ 

 

 

INFORMACIÓ DEL CAMPUS I COM FER LA INSCRIPCIÓ 
 

- El club oferta a socis i a no socis la inscripció al campus d’estiu. S’hi ofereixen activitats 

relacionades amb la pràctica del patinatge artístic durant el mes de juny-juliol. 

- En el moment de la inscripció, si no és soci del club, cal portar omplerta la fitxa mèdica, els 

drets d’imatge, una fotocòpia de la targeta del Institut Català de la salut i una foto carnet. 

- Els monitors faran l’acollida al pavelló, distribuiran els participants per grups i iniciaran les 

activitats planificades. 

- Tots els nens/nenes que no sàpiguen nedar i tots els nens/nenes que encara que sàpiguen nedar 

siguin menors de 6 anys, cal que portin manguitos o bombolleta per poder-se banyar a la piscina.  

- El menjador és opcional, amb un mínim de 5 inscripcions. El preu del menjador és setmanal 

encara que no es quedin tots els dies.  

- El preu del menjador per dies eventuals és de 8€, que s’hauran d´abonar al monitor que faci la 

recepció dels patinadors/es a les 9h del matí del mateix dia . 

- A partir del 2n germà, hi ha un 15 % de descompte d'una de les inscripcions (només en la tarifa 

del campus, no del menjador). 

- Data límit d’inscripció : divendres 7 de juny 

- Dades per fer el pagament: IBAN ES63 2100 1372 9502 0007 1526 (Recordar posar com 

a CONCEPTE: NOM DEL PATINADOR/A i les setmanes que farà) 

ACTIVITATS 

- Entrenaments. Activitats específiques pròpies de l’esport: girs, piruetes, salts,... 

- Educació física. Activitats destinades a millorar i/o mantenir la forma física dels participants. 

- Tallers. Activitats relacionades amb l’expressió creativa i l’esbargiment dels participants. 

- Piscina. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

- Full d’inscripció Campus 

- Fotocòpia del Llibre de Vacunació 

- Comprovant de pagament 

 

Si no és del Club a més : 

- Fotocòpia de la Targeta  Sanitària  

- Fotografia de carnet 

- Fitxa Mèdica i Drets d’imatge 

 

Cal enviar tota la documentació a : clubpatinatgesantvi@gmail.com  

 

mailto:clubpatinatgesantvi@gmail.com

