
                                                                                             

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran 
incorporades a un fitxer titularitat de FERRAN ALBOQUERS amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat (Escola de trail 
del Moianès). 

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb 
indicació de les seves dades trucant al 608269189, (Barcelona) o a la adreça de correu electrònic trailmoianes@gmail.com. 

 

 

DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ – CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA DE TRAIL DEL MOIANÈS 2020 

DADES PERSONALS DEL NEN O NENA 

Nom_________________________________________________________________________________ 

Cognoms_____________________________________________________________________________ 

Data de naixement_____________Edat____ 

Adreça______________________________Població___________________Codi Postal______________ 

Telèfon de contacte. Tèl 1 ____________________Tèl. 2____________________Tèl.3______________ 

 

DADES IMPORTANTS  

Nom del pare/mare____________________________Nom del pare/mare________________________ 

Correu electrònic pare/mare__________________ Correu electrònic pare/mare___________________ 

Realitza activitat física o esportiva habitualment (quina) _______________________________________ 

Sap nedar de manera autònoma?_________________________________________________________ 

En cas negatiu, quin suport necessita?______________________________________________________ 

Malalties i/o al·lèrgies a tindre en compte?__________________________________________________ 

Hi ha algun tipus d’aliment que no pot consumir, quin?_______________________________________ 

Hi ha algun tipus d’activitat que no pugui realitzar?Quina?______________________________________ 

En cas afirmatiu, ha de prendre algun medicament al respecte?Quin?_____________________________ 

*Si s’ha de prendre algun medicament és important notificar-ho amb antelació i entregar-nos una 

autorització al respecte, on hi consti el nom del medicament, la dosi i els horaris.  

Observacions:_________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ 

- Fotocòpia del DNI  

- Fotocòpia de la targeta sanitària  

- Fotocòpia del llibre de vacunacions  

 

SETMANES QUE VINDRÀ 

Assenyaleu amb una creu les setmanes que assistirà a l’activitat: 

o Setmana 1 (29 juny al 3 de juliol)        Preus:  Una setmana  55€  

o Setmana 2 (6 al 10 de Juliol)                      Dues setmanes 105€  

o Setmana 3 (13 al 17 de juliol)                    Tres setmanes  150€ 

o Setmana 5 (20 al 24 de Juliol)                  Quatre setmanes  170€ 

o Setmana 5 (27 al 31 de Juliol)                  Tot el casal  210€ 

Descomptes: 

- 5% Segon germà 

- 5% Socis Escola de Trail 

Els descomptes no són acomulables 

 



                                                                                             

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran 
incorporades a un fitxer titularitat de FERRAN ALBOQUERS amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat (Escola de trail 
del Moianès). 

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb 
indicació de les seves dades trucant al 608269189, (Barcelona) o a la adreça de correu electrònic trailmoianes@gmail.com. 

 

FORMA DE PAGAMENT (A partir del dia 13 de juny i fins el dia 19 com a data límit) 

1. Transferència bancària amb l’import exacte al següent nº de compte: 

 ES80 2100 0069 0302 0036 6985 

2. Enviar el comprovant via telèfon o correu electrònic 

3. No es considerarà feta afectiva la inscripció si no s’ha enviat el justificant  

AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE (PARE/MARE I/O TUTOR) 

En/na_______________________ amb DNI ___________ autoritza a 

______________________________ a assistir a l’escola de trail del Moianès en el període a 

dalt indicat. Així com si es el cas, traslladar el nen/a al CAP o serveis mèdics convenients si no 

es localitzen els representants legals.  

 

- Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en imatges relacionades amb l’activitat  

- Autoritzo que el meu fill/a retorni a casa de manera autònoma i sense ser 

acompanyat/da d’un adult. 

- A ser desplaçat si fos necessari en vehicles particulars d’altres pares o persones 

vinculades a l’escola, i en cas d’accident sigui atès d’urgència pel personal sanitari 

adient 

- A que l’entrenador o personal vinculat al club realitzi les primeres cures en cas que fos 

necessari 

-  A realitzar activitats físicoesportiva i d’aventura 

- Autoritzo a banyar-se en piscines públiques o privades, rius , pantans, basses, llacs o 

mar en cas que la programació així ho defineixi.  

- Declaro que el meu fill/a per poder assistir als entrenaments té cobertura sanitària 

amb la seguretat social i està al corrent de les vacunacions corresponents a la seva 

edat 

Signatura del pare/mare o tutor legal: (obligarori) 

 

 

IMPORTANT:  

- La inscripció no es considerarà efectiva fins que no s’hagi lliurat el full d’inscripció, la documentació i efectuat el 
pagament.  

- En cas de realitzar la inscripció fora de termini (del 11 de maig al 9 de juny) s’incrementarà un 5% el preu.   

Estem restant a l’espera de les directrius provinents de l’estat i les mesures restrictives per la nostra activitat degut al COVID-19. 

És probable que la nostra activitat es vegi modificada. Restarem atentes a tota infirmació 

.*En cas hipotètic de veure'ns forçats a reduir les ràtios del casal, es mantindran les places per ordre d'inscripció.  
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