
   DNI 

   DNI 

DADES PERSONALS N.º INSCRIPCIÓ: 

ESCOLA D’ESTIU 
SANT LLORENÇ 2021 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

 

NOM I COGNOMS:  DATA DE NAIXEMENT:  
 

DIRECCIÓ: 

  

CURS REALITZAT: 

 

 

POBLACIÓ: 

  

CP: 
 

 

TELÈFON URGÈNCIA: 
 

TELÈFON ALTERNATIU: 

  

E-mail: 
   

SALUT 
   

 

És la primera vegada que assisteix a SI 
una activitat d’aquest tipus? 

Pren algun medicament de forma regular?  SI 

Té algun tipus d’al·lèrgia? SI 

Té alguna malaltia? SI 

DETALL D’INSCRIPCIÓ 

NO 

NO Quin?    Medicament adjunt SI NO 

NO ¿Quin tipus?                                                                                      

NO ¿Quin tipus?                                                                                                    

IMPORTANT: Adjuntar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada. 

 

 JULIOL PREU DIA 

Centre de vacances 146,74€ 
 

Estiu Jove 122,33€  

Matinera 25€ 3€ 

Menjador 25€ 3€ 

Servei de Bus     SI        NO 

 
 

Descompte família nombrosa 20% TOTAL 

 
 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL 
 

El Sr. /Sra amb D.N.I. 

autoritzo al meu fill/a a assistir al Campus d’estiu Sant Llorenç 2021 organitzat per ESPORTS85, SL i confirmo haver llegit i acceptat les condicions 

i normes de l’activitat que figuren al revers. Així mateix, autoritzo a l’empresa gestora a prendre les decisions mèdiques que siguin necessàries en 

cas d’extrema urgència. 

UNA VEGADA FINALITZADES LES ACTIVITATS DIÀRIES EL NIN/A SERÀ RECOLLIT HABITUALMENT PER: 

Pare    

Mare    

Altres 
 

 

Annex 
 

 
Necessita unitat de flotació a la piscina? SI NO 

 Autoritza que el seu fill/a pugui venir i tornar tot sol al campus? SI NO 

 Autoritza el consentiment d’imatge? SI NO 

 Autoritza a Esport85 a enviar-li informació? SI NO 

 
 
 
 

Firma pare/mare o tutor/a legal Sant Llorenç, a de de 2021 

 

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ESPORTS85, SL amb 
domicili social situat en D'EL CANO 6 07014, PALMA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de participar en l'activitat que vostè ha inscrit al seu fill/a i/o tutelat/a. En compliment amb la normativa vigent, ESPORTS85, SL informa que les dades seran 
conservades durant el termini legalment establert Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i els del seu fill/a i/o tutelat/a seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles 
entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels  
serveis. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'ESPORTS85, SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu palma@esport85.com o al telèfon 971456805. ESPORTS85, SL informa que procedirà a tractar 
les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESPORTS85, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan 
siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter 
personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic aramis@equipsirdar.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar 
la reclamació que consideri oportuna. En últim lloc, ESPORTS85, SL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment del seu fill/a i/o tutelat/a. "Igualment 
i 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, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos 
realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de publicar en la web corporativa i/o xarxes socials En últim lloc, ESPORTS85, SL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades 
esmentades anteriorment. 

 
 
 
 

FOTO 

mailto:palma@esport85.com
mailto:aramis@equipsirdar.com


 
 

DOCUMENT PER A FAMÍLIES D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ 

Les organitzacions i associacions d'oci educatiu juvenil, en l'actual situació de COVID-19, han d'implementar una sèrie de mesures per al procés de la volta a la normalitat de les seves activitats, d'acord amb les  

directrius del Govern d'Espanya i les recomanacions del Ministeri de Sanitat. De la mateixa manera, els mateixos participants, i les famílies s'han de comprometre amb el compliment d'una sèrie de requisits 

essencials de caràcter sanitari i legal, que permetin a les associacions i entitats reprendre les seves activitats amb segure tat, a través d'un document d'acceptació de condicions i consentiment de participació, les 

bases del qual s'exposen a continuació. 

OBJECTE 

L'objecte d'aquest document és aportar una eina de suport a les entitats que desenvolupen activitats d'oci educatiu destinade s a joventut i infància, en l'hora d'identificar els escenaris d'exposició al SARS-CoV-2. 

Aquestes entitats, o, si s'escau l'administració competent, hauran d'incloure aquest document d'acceptació de condicions i consentiment de participació en els processos d'incorporació del/la participant en 

l'activitat d'oci. 

L'entitat té que: 

Aplicar els protocols i/o instruccions que es determinin, a cada moment, per l'autoritat sanitària. 

Incorporar les mesures, de caràcter general, exposades en aquest document. 

Incorporar les mesures previstes per a les diferents fases de desescalada en les activitats d'oci educatiu en l'àmbit de la joventut i la infància. 

Incorporar altres aspectes pertinents de la legalitat vigent. 

En funció de la situació de risc i segons mesures sanitàries, es determinarà l'obertura de determinats serveis. Si aquests serveis estan oberts es podran tancar. 

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ 

Els interessats a participar en qualsevol activitat d'oci educatiu han de mostrar la seva acceptació de les condicions i consentiment de participació a través de la signatura del document que inclou: 

Declaració responsable de notificació de grups de risc: 

El/la participant inclòs al grup de risc pot participar en les activitats prèvia consulta amb el seu equip sanitari i prenent les mesures de protecció i higiene indicades en cada cas. 

Compromís revisió diària de l'estat de salut i raó de l'absència 

Els i les participants hauran de notificar les causes d'absència i si és per motiu de salut al monitor/a responsable del seu subgrup, a través de mòbil o un altre mitjà establert. 

Els i les participants es miraran diàriament la temperatura corporal abans d'acudir a les instal·lacions. 

Si alguna persona involucrada en l'activitat presenta simptomatologia associada amb el COVID-19 no acudirà i contactarà amb el responsable de la seva activitat (gerent, director, monitor, etc.). 

Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, esgarrifances, mal de coll, dolors 

musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de manera sobtada. 

Si l'aparició de símptomes es produeixen a casa no es pot acudir a les instal·lacions, ni tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en un període 

de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

Es classifica com a contacte estret: 

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no hagin emprat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que hagin tingut un altre tipus 

de contacte físic similar. 

Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres (exemple: convivents, visites) i durant més de 15 min. 

Es considera contacte estret en un avió, vaixell, tren o un altre mitjà de transport terrestre al llarg del recorregut als passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d'un cas i a la tripulació que hagi tingut 

contacte amb aquest cas. 

Declaració d'haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l'organització sobre l'adaptació de l'activitat a la COVID-19 Signatura del consentiment informat 

Condicions de participació per a grups vulnerables per circumstàncies sanitàries, personals o socioeconòmiques. 

Declaració d'haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l'organització sobre l'adaptació de l'activitat a la COVID-19 Signatura del consentiment informat 

Condicions de participació per a grups vulnerables per circumstàncies sanitàries, personals o socioeconòmiques 

1. Es consideren grups vulnerables aquelles persones que comptin amb alguna mena de discapacitat o diversitat funcional, necessitats especials, vulnerabilitat socioeconòmica, etc. Per a aquesta mena de 

persones les entitats podran arbitrar mesures d'atenció específica: treball en grups reduïts amb major nombre de monitors per persona o monitors de suport, subministrament dels equips de protecció prescrits, 

etc., que garanteixin la seva participació plena en l'activitat. 

2. Serà necessària la comunicació d'aquesta situació per part dels interessats/as, o, si s'escau del familiar o tutor a càrrec, a l'entitat responsable de l'activitat perquè aquesta pugui incorporar les mesures 

oportunes d'adaptació. 

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D'OCI EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL DE ESPORTS 85 
 

.................................................................................................................... amb n.º de DNI/NIE ............................................... actuant en nom propi com a pare/mare/tutor/a de 

l’interessat/da (menor d’edat) 

.................................................................................................................... amb n.º de DNI/NIE ................................................. 

Declaro sota la meva responsabilitat que sol·licito que la persona les dades de la qual figuren a l'encapçalament (l'interessat/a) participi en les activitats de l'organització exposada, 

per a això he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les mesures 

personals d'higiene i prevenció i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l'entitat promotora compleixi també amb els seus 

compromisos i obligacions. 

(Marcar SI / NO) 
Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc 
SI / NO Declara que la persona interessada pertany a un grup de risc i que disposa de l'autorització de l'equip sanitari per a poder participar en les activitats. 

SI / NO Declara que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene (si hi hagués) 

Compromís de revisió diària de l'estat de salut i raó de l'absència 
SI / NO Em compromet a mirar diàriament la temperatura al participant i, si escau, notificar l'absència (a través de mòbil o un altre mitjà establert) 

Declaració d'haver llegit i acceptat els documents proporcionats per Esports 85 sobre l'adaptació de l'activitat a la COVID-19 
SI / NO He llegit i accepto els compromisos continguts en el document de mesures i recomanacions per a l'entitat promotora i l'equip educatiu d'activitats d'oci educatiu durant l'estiu 2021. 

Consentiment informat sobre COVID-19 
Si / NO 

Declara que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al participant i per a les persones que 

conviuen amb ell, la participació de l'interessat/a en l'activitat en el context de desescalada o nova normalitat, i assumeix sota la meva pròpia responsabilitat, atenent que l'entitat 

promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions. 

En cas de resultar contagiat per COVID-19, exonera de qualsevol responsabilitat en relació amb possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar cap a la seva persona. 

Les persones que participem accepten que si mostren per la seva part una conducta o comportament d'incompliment de les ordres i instruccions del personal de l'organització en relació amb les 

mesures de seguretat per a evitar els contagis per COVID-19, podrà ser exclosos/as de l'activitat per qui actuï com a responsable d'aquesta. 

Declara, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades proporcionades. 

 
S'aconsella la lectura del següent document tant a participants com familiars o tutors a càrrec: http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/covid-19_preguntes_i_respostes/ 

 
Data: 

Signa pare/ mare o tutor legal: 

NORMATIVA QUE REGIRÀ LES ACTIVITATS 
Informació general 
• El campus d'estiu està dirigit a nens de 3 a 14 anys. En cap cas podran inscriure's nens que no estiguin dins d'aquest marge d'edat. 

• Els participants entraran al campus d'estiu acompanyats per un familiar i sortiran quan un familiar els vingui a recollir (excepte en el cas de la seva autorització per a venir i tornar tot sol al campus). 

• Els participants hauran d'anar al grup d'edat que els correspongui, en cap cas cap nin/a podrà estar dins d'un grup que no correspongui a la seva edat. Exceptuant les activitats comunes que s'estableixen 

des de l'organització del campus. 

• Es prega puntualitat, tant a l'entrada com a la sortida. 

• Els participants hauran d'anar amb compte amb les instal·lacions i material del campus d'estiu. Serà responsabilitat dels pares solucionar els desperfectes i danys que el seu fill/a pugui ocasionar. 

• Tots els participants hauran de portar roba i calçat esportiu per a assistir al campus i els dies que tinguin piscina una bossa amb un necesser, crema solar, tovallola, capell per a nedar, xancletes i vestit de bany. 

• Tal com hem reflectit en els objectius generals i específics el campus no és lloc on el nen faci treballs escolars per tant no podrà portar els deures de l'escola. 

Expulsions 
• En el cas que el participant no compleixi les normes que regiran el correcte desenvolupament del campus es parlarà amb ell en privat i en el cas que fos necessari amb la seva família. Si la conducta es 

repeteix es presentarà un informe a l'inspector del campus perquè, amb el seu vistiplau, es pugui procedir a l'expulsió del nen de l'activitat. 

Relació amb els Pares 
• Durant el funcionament del campus, cada dia de 9.00h a 11.00h, tindran a la seva disposició al director/a per a qualsevol consulta o informació sobre el seu fill / per atenció telefònica. 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/covid-19_preguntes_i_respostes/

