
Té alguna malaltia crònica? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes cardíacs, diabetis, etc.)

Pren algun medicament normalment?

Té algun tipus de discapacitat física o psíquica?

Segueix alguna dieta especial?

Observacions:

En cas d’urgència, cal avisar 

Assegurança mèdica. Núm TSI Altres

Telèfon 

Quin?

Total a pagar:

Nom: Cognoms:

Adreça:

Adreça electrònica (majúscules):

Mòbil:Telèfon:

Població: CP: Data de naixement:

Dni:

Escola: Curs: Edat:

Qui el/la vindrà a buscar habitualment?

ACTIVITAT ANY:

ACTIVITAT

DADES PERSONALS

QÜESTIONARI MÈDIC

AUTORITZACIONS

SEGELL DE L’ENTITAT ORGANITZADORA SIGNATURA DE L’USUARI

preu

preu

preu

preu

preu

preu

Data inici Matí 
(9-13h)

Matí 
amb dinar 

(9-15h)

Complet 
(9-17h)

Club Lleuresport
NIF: G60320132

Vist-i-plau (*)
Pare/mare/tutor/a

(*) Important:  mireu al dors els drets i obligacions del participants que inclou les condicions d’inscripció que la persona interessada accepta.

Farà servei d’acollida: síno

Per a més informació: info@lleureducat.cat · 93 534 33 06

€

€

€

€

€

€

€€

Descomptes

%

%

%

%

%

%

L’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT amb domicili amb domicili en C/ Blesa, núm. 27, 08004, de Barcelona, telèfon 93.534.33.06 i correu de contacte: lopd@lleuresport.cat com a Responsable de les dades facilitades, li informa 
que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD) amb la �nalitat de gestionar la inscripció al casal i desenvolupament de l’activitat així com així com per gestionar tot allò que se’n derivi d’aquesta inscripció, sent la base que legitima d’aquest tractament 
la nostra relació contractual. Les dades que se sol·liciten en aquest full d’inscripció són necessàries per poder formalitzar i tramitar la seva inscripció. En cas que no les faciliti, no se li podran efectuar aquests serveis.
Addicionalment, l’Associació Club Lleuresport sol·licita el seu consentiment per:

SI NO  Autoritzo a rebre informació de les novetats del Casal per qualsevol mitjà.

SI NO  Autoritzo a rebre informació dels esdeveniments, activitats, serveis i altres casals que organitza el Club Lleuresport de Barcelona per qualsevol mitjà.

En cas de consentir, els anteriors tractaments es basen en el seu consentiment, el qual podrà revocar en qualsevol moment. En cas de no consentir i/o revocar amb posterioritat el seu consentiment, això no afectarà el eventual 
contracte existent entre nosaltres.
En relació amb les dades de salut, les seves dades seran tractades amb la �nalitat d’informar als professionals de salut en cas necessari i de tenir la cura adient dels menors. La base legítima d’aquest tractament és l’interès legítim del 
menor de que nosaltres puguem tenir en compte el seu estat de salut per poder adaptar les activitats i els serveis de menjador que presta l’entitat i el de l’entitat de treballar en un entorn segur i amb garanties per al nostre personal i 
persones usuàries de serveis. Així mateix, també és important que tinguem coneixement d’aquest tipus de dades atès que, en cas d’emergència, al tractar-se de menors d’edat, puguem actuar el més ràpid possible per socórrer l’infant.
Les categories de destinataris de les seves dades seran els nostres proveïdors de serveis i a les Administracions Públiques. En relació amb les dades de salut, les seves dades no se cediran a ningú tret d’obligació legal i 
eventualment, en cas d’urgència als professionals de la salut.
Eventualment, ens podem veure obligats a cedir les seves dades a les autoritats públiques, de control o òrgans judicials, així com el Ministeri Fiscal, que en l’exercici de les seves funcions ens requereixin. No es preveuen 
transferències internacionals de dades.
Es recorda a l’interessat/a que té els drets d’accés, recti�cació, supressió i portabilitat de les dades, així com d’oposició i limitació del tractament. També té el dret a retirar el seu consentiment atorgat i a no ser sotmès a decisions 
automatitzades (incloent la elaboració de per�ls) que li afectin jurídicament o li afectin signi�cativament de mode similar. També té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera 
que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Pot exercir tots aquests drets per correu electrònic a la nostra Delegada de Protecció de Dades: nataliaruiz@lleuresport.cat
L’interessat/a podrà ampliar aquesta informació en la nostra Política de Privacitat: https://lleureducat.com/politica-de-privacitat/.
Inscrivint-se al nostre casal d’estiu, vostè con�rma que ha llegit, entès i acceptat la nostra Política de Privacitat que podrà trobar en l’enllaç anterior i/o demanar-la a la nostra recepció. 

Casal d’estiu Escola les Corts 2020
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Normativa legal:

L’interessat accepta al signar les condicions següents: 
- La inscripció a l’activitat és oberta a tothom, d’acord amb les edats de l’activitat escollida. En cas 
que no es respectin les edats o si els participants ocasionen algun problema de conducta que 
afecti al bon funcionament general, podran ésser exclosos de l’activitat. 
- Si l’entitat organitzadora ha d’anular l’activitat, per no haver cobert el nombre de places previs-
tes per grup, es retornarà la totalitat de l’import. Si és el participant qui anul•la la inscripció, se li 
retornarà el 100% de l’import sempre que l’anul•lació es noti�qui amb una antelació de 15 dies 
abans de l’inici de l’activitat. Aquelles que es comuniquin entre 15 i 7 dies abans de la data d’inici 
es retornarà el 50% de la quantitat abonada i, per últim, en cas d’anul•lació per causa major es 
justi�carà amb un document o�cial del metge o d’un altre tipus realitzant-se el retorn del 100% 
de l’import abonat. Passat aquest termini no es retornarà cap import. 
La devolució de l’import es realitzarà, com a molt tard, en el termini d’un mes després de la �nalit-
zació de l’activitat. 
- El signatari, com a responsable legal del nen o nena, autoritza a assistir a l’activitat que sol•licita, 
així com a les sortides que es facin, en les condicions establertes per Club Lleuresport. 
Es fa extensiva a les condicions mèdica-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema 
urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 
- Així mateix declara que la cessió d’aquesta imatge ho és a títol de col·laboració gratuïta, com-
prometent-se a no reclamar ni demanar res per l’esmentada exhibició. 
- Per altra banda l’entitat, que durà a terme el projecte, es compromet a fer un ús adequat i honest 
d’aquesta imatge, excloent qualsevol interès comercial de la mateixa, amb la �nalitat que es vol 
aconseguir, protegint-la per a què res pugui perjudicar la seva dignitat (si així no s’accepta, i 
únicament fent referència a la normativa de drets d’imatge, detallar a l’apartat d’observacions). 

Normativa especí�ca d’inscripcions. 

- Les inscripcions es faran per ordre d’arribada. 
- Es considerarà la plaça ocupada únicament quan s’hagi efectuat el pagament. 
- Amb el full d’inscripció correctament omplert s’ha d’adjuntar la fotocòpia del CATSALUT del 
nen/a i carnet de vacunació.
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