
En el moment de la inscripció és necessari presentar la targeta sanitària i el carnet de vacunacions. Cada persona pot inscriure només els membres 
directes de la família (fills/es). Els pares i mares (tutors/es) que no puguin formalitzar personalment la inscripció poden delegar-la a d’altres persones, 
les quals hauran de presentar: 1) autorització per escrit dels pares o tutors, seguint el model que facilitarà el centre; 2) una fotocòpia del DNI del pare/
mare/tutor/a i el DNI de la persona autoritzada. Una persona no pot inscriure al mateix temps els seus fills/es i els d’una altra persona. Ha de fer cua 
tantes vegades com inscripcions (pròpies i/o delegades) vulgui fer. La Fundació Claror es reserva el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir 
el mínim de places establert sempre, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat. Si és el participant qui anul·la la inscripció i sempre que ho 
notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat retornarà el 50% de l’import pagat (fraccionat o no).

Ens vols informar sobre si té algun tipus de disfunció, física o 
psíquica, o malaltia crònica?  Sí  No Quina? 
Segueix algun tractament específic?  Sí  No Quina? 
Té alguna al·lèrgia?  Sí  No Quina? 

Autoritzo a que subministreu al meu fill/a la següent medicació (indicar motiu, medicació, dosificació i horari)  Sí  No

Observacions importants per als monitors

Núm. abonat

Email

PoblacióCodi postalCarrer Núm. Pis

Nom i cognoms dels pares

Dades personals

Telèfon 1

Num. abonat

Telèfon 2

Activitats Torns

*Marqueu amb una creu
les setmanes a contractar

1r (5 dies)

del 27 de juny
a l’1 de juliol

2n (5 dies)

del 4 al 8 
de juliol

3r (5 dies)

del 11 al 15
de juliol

4rt (5 dies)

del 18 al 22 
de juliol

5è (5 dies)

del 25 al 29 
de juliol

6è (5 dies)

del 5 al 9  
setembre

Campus Verd Primària

Campus Verd Eso

Campus Olímpia Poliesportiu

Autoritzacions

 Sí  No Autoritzo a que els organitzadors facin fotografies al meu 
fill/a durant l'activitat per publicar-les al blog

 Sí  No Autoritzo el meu fill/a a sortir sol

 Sí  No Autoritzo el meu fill/a a que sigui traslladat en vehicle 
particular si els responsables ho consideren necessari

 Sí   No       Autoritzo el meu fill/a a participar en totes les sortides i 
desplaçaments programats fora del centre previstos en les 
activitats.

Dades personals La Fundació Claror amb CIF G59080259, C/Sardenya 337, entresòl 2a de 
Barcelona, tracta les seves dades com a concessionari del servei d’explotació d’instal·lacions 
esportives de l’Institut Barcelona Esports. La finalitat s’ajusta a les exigències de gestió dels serveis 
sol·licitats i la realització de comunicacions informatives. Utilitzarem les seves dades personals de 
manera correcta, a tal efecte aplicarem les mesures de indole tècnica, organitzativa i de seguretat 
necessàries. Durant la vigència de la relació contractual, les dades personals seran conservades 
operatives. Un cop finalitzada aquesta relació, per evitar duplicitat de gestions davant de noves 
sol·licituds de reingrés l’operativa de dades serà prolongada en un termini de tres mesos. En acabat 
seran bloquejades (inaccessibles operativament) durant els terminis de prescripció legal. 

En qualsevol moment en els termes que prevegi la Llei es podran exercir gratuïtament els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Això es pot fer de manera personal a les instal·lacions 
de la Fundació Can Caralleu o bé adreçant-se a lopd@claror.cat. 
En interès de vostè demanem que abans de signar seleccioni i marqui la casella opcional, així 
poder estendre el tractament més enllà de la vigència operativa d’aquest contracte i podrem seguir 
informant-lo i/o promocionant activitats o serveis que s’ajustin a les seves necessitats i que 
s’organitzen des dels Clubs Claror.

 Sí  No

Veure política de privacitat a www.claror.cat.

    D’acord amb la informació subministrada   

    Nom i cognoms _________________________________________________________

amb DNI _____________________________ consento i autoritzo. Data i signatura 

Nom i cognoms inscrit Data de naixement

inscripció esplais i campus estiu
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