SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A L’ACTIVITAT
ACTIVITAT: DiR ESTIU 2017
CLUB:
DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT (MENOR D’EDAT):
* Cognoms:						
* Data de naixement:

/

* Nom:

/		

* Sexe: Noi

/ Noia

Cal adjuntar: 			
Una foto de carnet
Fotocopia de targeta sanitària
Fotocopia de targeta de vacunació

DADES PERSONALS DEL/S REPRESENTANT/S LEGAL/S DEL MENOR que signa la
present sol·licitud, en la seva condició de (assenyalar amb un cercle):
pare / mare, 		

tutor / tutora, 		

* Cognoms:						
* DNI:							
* Adreça:					
* Telèfon/s de contacte
(en cas d’emergència):		

defensor/a judicial.

* Nom:
* Data de naixement:
* Adreça electrònica:

/

/

MODALITATS (marqui amb una creu la setmana i horari en què voldria inscriure al Menor):

Setmana 1

26 de juny – 30 de juny

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 2

3 de juliol - 7 de juliol

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 3

10 de juliol – 14 de juliol

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 4

17 de juliol – 21 de juliol

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 5

24 de juliol – 28 de juliol

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 6

28 d’agost – 1 de setembre

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Setmana 7

Del 4 al 8 de setembre

Matí (9 – 13 h)

Tot el dia (9 – 17 h)

Amb motiu de l’excursió, els divendres l’horari del matí s’allargarà de 9 a 17 h (inclou dinar).

*OBSERVACIONS (Incloure aquí qualsevol informació que sigui d’utilitat sobre
les condicions físiques i de salut del menor, com a possibles al·lèrgies, malalties,
incompatibilitats o limitacions):

I en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés, així ho signa/
en el/s signatari/s, en nom propi i com a representant/s legal/s del MENOR, com a prova
de conformitat en la contractació del servei de DiR Estiu i d’acceptació i compromís
de respecte al previst en aquesta Sol·licitud i en els Termes i Condicions del DiR Estiu i
Termes i Condicions de Realització d’Activitats (còpia dels quals reconeixen haver rebut
del Grup DiR):
A Barcelona, a ................ de ......................................... de 2017
SIGNATURA del/s representant/s legal/s del Menor Participant a l’Activitat

TERMES I CONDICIONS DEL DiR ESTIU
EL/S SIGNATARI/S, AMB LA SIGNATURA DE LA
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, DECLARA/EN I ACCEPTA/
EN:
Que les seves dades personals i les del MENOR
que representen legalment són les que figuren a
l’encapçalament d’aquesta sol·licitud, així com que són
certes i completes les manifestacions que s’hi contenen.
Que coneix, accepta i es compromet a respectar i a
fer que el MENOR que representa legalment conegui i
respecti les Condicions d’Accés i Ús als Clubs DiR –les
quals estan al seu abast a la Recepció del Club DiR–,els
Termes i Condicions del DiR Estiu així com els Termes
i Condicions del Servei de realització d’Activitats,
acceptant que l’incompliment de les mateixes pot portar
com a conseqüència, l’expulsió del DiR Estiu i/o dels
Clubs DiR.
Que autoritza a què el MENOR, dins del programa DiR
Estiu, pugui realitzar activitats fora de les instal·lacions
pròpies dels Centres Esportius DiR (a títol exemplificatiu
i no limitatiu: sortides a parcs i jardins, platges, museus,
etc.).
Que declara i assumeix sota la seva única responsabilitat
que les condicions físiques i de salut del MENOR són
aptes per realitzar activitats físiques i/o esportives, i que
no té contraindicació alguna per fer exercici físic.
Que coneix i accepta que ni els Clubs DiR, ni les empreses
del Grup DiR, ni el seu personal, seran responsables
de : (i) qualsevol pèrdua, dany o sostracció d’objectes
personals de tot tipus que pertanyin als Menors, (ii)
qualsevol dany o desperfecte causat pels Menors a
les instal·lacions del Club DiR que correspongui, o als
equips o materials d’aquests, aplicant-se en aquest
cas allò previst a les Condicions d’Accés i ús als Clubs
DiR, (iii) qualsevol dany personal o lesió ocasionat
durant la participació al DiR Estiu, en la mesura en
que aquests no derivin d’una acció o omissió exigible
als Clubs DiR . S’informa que Club DiR té contractada
una pòlissa d’assegurança d’accidents amb una entitat
asseguradora de reconegut prestigi que dona cobertura
als participants del DiR Estiu.
Que consent i autoritza expressament al Grup DiR a
obtenir, publicar, explotar i cedir, total o parcialment,
tots els drets d’imatge, veu i resta de drets de propietat
intel·lectual del MENOR captats en una o més sessions
fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació al
DiR Estiu, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup
DiR determini, i sense limitació d’actes de comunicació,
per a un període de temps il·limitat als exclusius fins
de donar a conèixer les activitats que organitza Grup
DiR així com amb fins publicitaris dels propis Clubs
DiR, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció,
distribució, comunicació pública o transformació dels
esmentats drets, i amb caràcter gratuït.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis
de la societat de la informació i del comerç electrònic
(LSSI), se l’informa i el representant legal del MENOR en
nom propi i en el del MENOR participant del DiR Estiu,
consent el tractament de les seves respectives dades
personals, incloses les dades de salut i imatge, que es
facilitin en aquest formulari i/o les que s’obtinguin durant
el transcurs del DiR Estiu, que seran incorporades en
fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de
la societat del Grup DiR corresponent al centre esportiu
on assistirà al DiR Estiu, i es tractaran amb la finalitat
de permetre la participació del MENOR a l’Activitat i
realitzar un control específic d’accés als Clubs DiR i
de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància
i de control d’accés biomètric. Tanmateix, autoritza
al tractament d’aquelles per les següents finalitats
addicionals: (i) realització d’enquestes, estadístiques
i anàlisi del mercat, (ii) elaborar perfils de clients o
potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres
serveis, i (iii) promocionar o publicitar les activitats,
productes i serveis que ofereixin les societats del Grup
DiR*, inclús un cop finalitzada la relació contractual
amb DiR. A aquests efectes autoritza expressament a
que Grup DiR el pugui trucar i/o enviar comunicacions
publicitàries o promocionals per correu postal, correu
electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació
equivalent. Mitjançant la inscripció a l’activitat ens
autoritza expressament a comunicar les seves dades
personals per les mateixes finalitats esmentades
anteriorment, a favor de la resta de societats del Grup
DiR. El consentiment atorgat pel representant legal
del MENOR mitjançant aquesta clàusula s’entendrà
donat per temps indefinit. No obstant, es podrà revocar
en qualsevol moment exercitant els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests
efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Industria 9092, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@
dir.cat o al telèfon d’Atenció al Client 902 10 1979,
indicant expressament el concret dret que vol exercitar.
L’informem que perquè pugui participar a l’activitat,
les dades personals del MENOR Client d’Activitat/Curs
podran ser comunicades a tercers, la intervenció dels
quals és necessària per poder fer efectiva l’activitat i les
tractaran a aquests sols efectes.
* Les societats del Grup DiR desenvolupen la seva
activitat en els sectors de l’esport, la nutrició, la salut,
el benestar i la formació – i altres sectors que en un
futur poguessin abastar les societats actuals o futures
del Grup DiR i que seran oportunament informats al
nostre lloc web. La relació de societats que conformen
el Grup DiR i les seves dades identificatives, les trobarà
relacionades i permanentment actualitzades al nostre
lloc web http://www.dir.cat.
TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS

EL/S SIGNATARI/S, AMB LA SIGNATURA DE LA
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, DECLARA/EN I ACCEPTA/
EN:
CONDICIONS APLICABLES: El representant legal del
MENOR que signa la present sol·licitud d’inscripció
a l’activitat i/o curs, autoritza expressament a què el
MENOR sigui client del servei de realització d’activitats
i/o cursos organitzats per DiR (Client d’Activitat/Curs),
en els termes i condicions previstos en aquesta sol·licitud.
Tanmateix coneix, accepta i es compromet a respectar
i a fer que el MENOR que representa legalment conegui
i respecti les Condicions d’Inscripció i les Condicions
Generals vigents en cada moment establertes per els
Clubs DiR – les quals estan a l’abast dels interessats a
la recepció dels Clubs-, així com els presents Termes i
Condicions del Servei d’Activitats i/o Cursos que consten
en aquest document, acceptant que l’incompliment de
les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa de
la Activitat/Curs i/o dels Clubs DiR. En el cas de que
el Client d’Activitat/Curs no sigui Client DiR inscrit a un
Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets
que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com
a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors
esmentats termes y condicions.
INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats
i/o Cursos oferts per Grup DiR es realitzarà sempre
i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat/Curs
inscrits per activitat/curs segons notifiqui DiR en la seva
comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul·lació
de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número
mínim d’inscrits, el Client d’Activitat/Curs podrà canviar
d’horari i/o d’Activitat/Curs, o se li retornarà l’import que
hagi abonat. Un cop s’hagi arribat al mínim d’inscrits o
en qualsevol altre cas només podrà canviar d’activitat/
curs per una causa justificada (per motius laborals , de
salut, ...), prèvia acceptació per Grup DiR.
PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT/CURS. NO
REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL·LACIÓ I
BAIXA: El representant legal del MENOR Client d’Activitat/
Curs es compromet a abonar al Club DiR corresponent
a on s’hagi inscrit al MENOR a l’activitat/curs, l’import
corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a
la seva realització ja sigui en efectiu metàl·lic o targeta
bancària. La suspensió temporal, cancel·lació i/o baixa
del servei de realització de l’activitat/curs no suposarà
dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització
a favor del Client d’Activitat/Curs, excepte en els casos
d’anul·lació per falta d’inscripcions mínimes.
CALENDARI I HORARI: El representant legal del MENOR
es compromet a fer respectar al Client d’Activitat/Curs el
Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui.
Els horaris de l’activitat/cursos no es modificaran en
supòsits de retard o interrupcions imputables al Client
d’Activitat/Curs (inclosos els casos d’impossibilitat per
motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball
o altres), perdent el Client d’Activitat/Curs el dret a

realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a
reembors.
NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat/
Curs com a tal, no podran ser cedits o transmesos en
qualsevol forma per el Client d’Activitat/Curs a tercers,
sense autorització prèvia per escrit de DiR.
CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE
L’ACTIVITAT: El representant legal del MENOR declara
i assumeix sota la seva única responsabilitat que les
condicions físiques i de salut del MENOR són aptes per
la realització d’activitats físiques i/o esportives, que no
està prenent cap medicació i que no té contraindicació
alguna per fer exercici físic, i accepta que la realització
de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El representant legal
del MENOR accepta i reconeix que eximeix de tota
responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu
personal i/o col·laboradors, per qualsevol dany, lesió
o perjudici que pogués causar-se al Client d’Activitat/
Curs en la realització de les activitats/cursos i en l’ús de
les instal·lacions i/o equips posats a disposició per DiR,
renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al
seu personal i col·laboradors per qualsevol concepte i
forma derivat de l’anterior.
CANVIS DE CONDICIONS I SERVEIS: La Direcció del
Grup DiR es reserva el dret, posant-ho en coneixement
dels Client d’Activitat/Curs per els mitjans que consideri
oportuns, a: (i) Modificar, eliminar o ampliar qualsevol dels
serveis oferts per la realització de les activitats/cursos,
així com –quan ho consideri oportú–, qualsevol terme
o condició de les Condicions Generals, les Condicions
d’Inscripció, els presents Termes i Condicions del Servei
de realització d’Activitats i/o Cursos o les condicions
econòmiques; (ii) Tancar o inutilitzar temporalment part
o la totalitat de les activitats i/o serveis (tant gratuïts com
opcionals) i les instal·lacions per obres, modificacions,
actes puntuals o causes alienes als Clubs DiR. En tot
cas, aquests canvis no comportaran cap variació dels
compromisos de qualsevol tipus dels Clients d’Activitat/
Cursos establerts en els presents Termes i Condicions.

