
IMPORTANT: Cal omplir aquest document i enviar-lo, juntament amb una còpia del carnet de vacunacions, de la targeta 
sanitària i la declaració responsable a l’adreça de correu lleurecancaralleu@claror.cat abans del 18 de juny.

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

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 Claror 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

Nota: En cas de no poder signar aquest document, l’enviament per correu electrònic per part de la mare/pare/tutor tindrà validesa de signatura.

Núm. abonat

Email

PoblacióCodi postalCarrer Núm. Pis

Nom i cognoms del pare/mare/tutor

Dades personals

Telèfon 1

Núm. abonat (si s’escau)

Telèfon 2

Nom i cognoms inscrit Data de naixement

1. En cas de no poder assistir al casal per motius justificats (malaltia o lesió), es retornarà el 50% de l’import, si la baixa es comunica 10 dies abans de 
l’inici de l’activitat i sempre que es porti un justificant mèdic. 
2. En cas de cancel.lació si es prorroga l’estat d’emergència, es retornarà l’ímport íntegre de la inscripció. No es retornarà cap import en qualsevol altre 
cas diferent dels anterior.s 
3. En cas de canvi de setmana s’entendrà que és una baixa i per tant s’aplicarà l’exposat en el punt 1. 

Els Clubs Claror es reserven el dret a anul·lar el grup que no tingui el nombre de nens suficients per a dur a terme l’activitat, en cas aquest cas es retornarà 
l’import íntegre de la inscripció.

Devolucions i canvis

documentació esplais i campus estiu 



Activitats Torns

1r
del 27 de juny  
a l’1 de juliol

2n
del 4 al 8 de juliol

3r
de l’11 al 15 de juliol

4rt
del 18 al 22 de juliol

5è
del 25 al 29 de juliol

Campus Tàber Infantil P3 i P4

Campus Tàber Poliesportiu P5 - 6è

abonats i no abonats

tàber

Marqueu amb una creu les setmanes a contractar

Activitats Torns

1r
27 juny

a l’1 juliol

2n
4 al 8
juliol

3r
11 al 15

juliol

4rt
18 al 22

juliol

5è 
25 al 29

juliol

6è 
1 al 5
agost

7è 
8 al 12
agost

8è 
16 al 19

agost

9è 
22 al 26

agost

10è 
29 agost  
a 2 set.

11è  
5 a 9

setembre

Campus Infantil (2017-2018)

Campus Poliesportiu B (2015-2016)

Campus Poliesportiu C (2013-2014)

Campus Poliesportiu Júnior (2009-2012)

Campus Poliesportiu (2008-2016)

Campus Olímpia Futbol (2008-2014)

Campus Stage de Tennis (2006-2014)

Campus Stage de Pàdel (2008-2014)

Campus Pàdel Jove (2006-2009)

Campus Pàdel Jove (2006-2009) + dinar

Campus Jove (2006-2009)

Campus Jove (2006-2009) + dinar

Campus Aventura i Natura (2009-2012)

Fem nit! (2009-2016)

Fem nit! A (2017)

inscripcions esplais i campus estiu can caralleu 
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