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ACTIVITAT: DIR ESTIU 2019 

CENTRE D’INSCRIPCIÓ:   

___ CASTILLEJOS  ___ DIAGONAL  ___ HISPÀ 

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT (NENA/NEN): 

Cognoms:        Nom: 

Data de naixement:     /  /     DNI (si en te):  

Adreça: 

DADES PERSONALS DELS PARES/TUTORS I DADES DE CONTACTE: 

Nom i cognoms de la mare: 

Noms i cognoms del pare: 

Telèfon/s de contacte (aquest/s telèfons s’utilitzaran també en cas d’emergència, seguint l’ordre 

establert a continuació): 

Telèfon principal: (1)    Persona de contacte:  

Altres telèfons:     (2)    Persona de contacte:  

                   (3)    Persona de contacte:  

Correu electrònic de contacte:   

Participa algun/a germà/na en la mateixa activitat? 

Informació bàsica sobre el tractament de les dades personals:  

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

RESPONSABLE GESTORA CLUBS DIR, S.L. (B-62849146), C. Industria, 90-92, entl. (08025) Barcelona. Contacte 
Delegat de Protecció de Dades: dadespersonals@dir.cat. 

FINALITAT I 

LEGITIMACIÓ  

Per gestionar la inscripció i la prestació del servei contractat. La base de legitimació és la execució 
del contracte. 
Si marca la casella habilitada a l’efecte, les dades de contacte facilitades podran ser utilitzades per 
informar-li sobre les nostres activitats i els nostres serveis i productes, podent-li contactar a 
aquests efectes per qualsevol mitjà de comunicació facilitat. Aquest tractament es basa en el seu 
consentiment. 

DESTINATARIS 
Altres empreses del Grup DiR amb fins interns de gestió administrativa centralitzada i gestió 
comercial, i a tercers en cas d’urgent necessitat per prestar assistència mèdica (hospital, centre 
mèdic), axí com a la companyia asseguradora per donar cobertura a l’inscrit. 

DRETS Accedir, rectificar, oposar-se, limitar el tractament i suprimir les dades, així com altres drets, com 
s’explica a la informació addicional indicada a sota.  

INFORMACIÓ 

ADICIONAL: Si vol informació ampliada sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar-la aquí. 

https://www.dir.cat/themes/custom/dir/AvisLegal/POLITICA_DE_PRIVACITAT_CA.pdf?v=1.3


 

Página 2 de 7 
 

 

CAL ADJUNTAR la següent documentació: 

Dues (2) fotografies de carnet de la nena/ del nen 

Fotocopia de la targeta sanitària de la nena/ del nen 

Fotocopia de la targeta de vacunació de la nena/ del nen 

Fotocopia del DNI de la nena/ del nen  

Fotocopia del DNI del pare/mare/tutor/a 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ: 

En/Na....................................................................................... amb DNI ................................ 

com a mare, pare, tutor/a d’en/na ........................................................................................., 

dono el consentiment i autoritzo a que la/el nena/nen participi en l’activitat DIR ESTIU de 

referència, i igualment declaro ser coneixedor de la normativa i dels termes i condicions de 

l’activitat així com del projecte educatiu, acceptant-les mitjançant la firma d’aquest 

document. Fa extensiva aquesta autorització a que es puguin prendre decisions 

medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en la nena/ el nen, en cas d'extrema urgència 

i sota la direcció facultativa adequada, així com que algunes activitats es puguin realitzar en 

entorns propers al centre, com parcs i jardins. 

 

A ................................................, a ........... de .................................... de 2019. 

SIGNATURA de la mare/pare, tutor/a. 
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AUTORITZACIONS: 

 Cessió de drets d’imatge (Important: ho han de signar ambdós 

progenitors): 

En/Na ...................................................................................... amb DNI ................................ 
i  

En/na ....................................................................................... amb DNI ............................... 

com a mare, pare, tutor/a d’en/na 

.........................................................................................., autoritzem a DiR per a que pugui 

enregistrar imatges en suport fotogràfic i/o audiovisual de la nena/ del nen durant la seva 

participació en l’activitat, i poder-les publicar en el seus mitjans de comunicació, el que 

inclou, a títol no limitatiu: a les pàgines web, xarxes socials, blogs, altres publicacions o 

catàlegs comercials de difusió de l’activitat del Grup DiR i cedir-los a entitats col·laboradores 

– patrocinadores de l’activitat o mitjans de comunicació, atorgant aquesta autorització per 

tot el mon i durant tota la seva vida legal, sense percebre per això cap remuneració. 

 

A ................................................, a ........... de .................................... de 2019. 

SIGNATURA de la mare/tutora    SIGNATURA del pare, tutor 

 

 

 

 

 Sortides fora del centre (excursions):  

Les sortides fora del centre es realitzen els divendres de cada setmana i s’autoritzaran 

setmanalment. S’entregarà una sol·licitud d’autorització a la nena o al nen a finals de la 

setmana anterior o bé a principis de la corresponent setmana i s’haurà d’entregar, com a 

màxim, el dimecres de cada setmana.  
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ELECCIÓ DE PERÍODE/S D’INSCRIPCIÓ I MODALITATS HORÀRIES: 

PERÍODES I MODALITATS 
(marqui amb una creu la setmana i horari en què voldria inscriure a la nena/nen): 

 Setmana 1  25 de juny – 29 de juny  Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 2  1 de juliol - 5 de juliol Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 3  8 de juliol – 12 de juliol Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 4  15 de juliol – 19 de juliol  Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 5  22 de juliol – 26 de juliol  Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 6 29 de juliol - 2 d´agost Matí (9 – 13 h)  Tot el dia (9 – 17 h)  

 Setmana 7 2 de setembre – 6 de setembre Matí (9- 13h)  Tot el dia (9-17h)  

     

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

Descoptes i Preus especials  
 
Descompte del 5% en la tercera i quarta setmana d’inscripció  
 
Descompte del 10% a partir de la cinquena setmana d’inscripció  
 
Descompte del 7,5% en l’inscripció del segon nen/a (o més)  
 
Descompte del 5% per a Clients DiR Prestige   
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FITXA DE SALUT 

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT (NENA/NEN): 

Nom i cognoms de la nena/ del nen: 

Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessari que ens heu 

d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 267/2016, de 5 de 

juliol. Aquesta informació es tractarà amb la màxima confidencialitat de conformitat amb el 

Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 

En/Na....................................................................................... amb DNI ................................ 

certifica que la nena/el nen està protegit amb les vacunes assenyalades per la normativa 

vigent i que el seu estat de salut és bo, i no pateix cap malaltia o contraindicació que 

desaconselli la pràctica d’activitat esportives i lúdiques d’acord amb el projecte educatiu. 

SIGNATURA de la mare/pare, tutor/a. 

  

Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, etc.): Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, etc.): 

Té problemes amb la vista i/o l’oïda? Quins? 

Té alguna disminució? Quina? Física? Psíquica? Sensorial? 

Té alguna dificultat motriu? Quina 

Sap nedar? 
 
En relació amb les activitats a la Piscina, indiqueu si autoritzeu o no a: 
 
- Banyar-se en piscina profunda: __ sí   __no 
 
- Ha de portar bombolleta:  __sí   __no 
 

L’angoixa cap tipus de situació? (por, temor...) 

Es mareja amb facilitat? 

Pren alguna medicació en especial?  
En cas afirmatiu, emplenar l’autorització d’administració de medicaments que us facilitem. 

Segueix algun règim especial? De quin tipus? 

Altres comentaris que vulguis afegir: 
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TERMES I CONDICIONS DEL DiR ESTIU 

1. Condicions de la inscripció 

- Les inscripcions es poden fer presencialment a la recepció de qualsevol club DiR o a través 

de la pàgina web www.dir.cat. 

- La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, 

degudament emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre del preu de 

l’activitat. 

- S’admetran inscripcions fins a exhaurir les places o fins al dimarts anterior (o primer dia 

hàbil posterior) a la data d’inici de l’activitat. 

- Ens reservem el dret d'ampliar o disminuir el nombre de places o suspendre-la. 

- Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció fins a completar les disponibles.  

2. Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat 
- No es fan devolucions dels imports satisfets un cop realitzada la inscripció. Si l’inscrit es 

vol donar de baixa del servei abans d’iniciar-se aquest, ho haurà de comunicar per escrit i 

la organització del casal es reserva la facultat de permetre el gaudiment del servei en una 

setmana diferent, sempre que hi hagin places disponibles.  

- En cas que fos DIR qui anul·lés l’activitat, es retornaria la totalitat de l’import satisfet. 

- En cas de malaltia, lesió o altres causes de salut sobrevingudes, DIR es reserva la facultat 

de retornar l’import satisfet o una part d’aquest (en funció de si s’avisa amb pocs dies 

d’antelació i ja s’ha incorregut en despeses). En tot cas, l’inscrit haurà d’aportar document 

mèdic acreditatiu signat per facultatiu que justifiqui el motiu de la baixa de l’activitat. 

- En cas de no presentació de l’inscrit al casal, sense previ avís, no es retornarà l’import 

satisfet, així com tampoc en cas d’abandonament de l’activitat un cop iniciada aquesta. 

3. Modificació o substitució de les activitats previstes  
- DIR es reserva la facultat de modificar les activitats previstes al programa del Casal o 

anul·lar alguna d’elles. Qualsevol anul·lació o alteració significativa que es dugui a terme 

abans de l’inici de la setmana contractada, es comunicarà als participants i donarà dret a 

deixar sense efecte la inscripció, sense penalització. 

4. Normes durant el desenvolupament de l’activitat 
- Els participants hauran de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals 

dels Clubs DiR vigents en cada moment (es troben a l’abast dels interessats a la recepció 

dels Clubs i a la web dir.cat), així com els presents Termes  i Condicions i es farà respectar 

als participants les instal·lacions i el medi natural de lloc on es dugui a terme l’activitat. 

- Tanmateix, els participants hauran de respectar les normes de convivència que estableixin 

els monitors, i especialment aquelles relacionades amb els horaris, amb la obligació de 

participar a les activitat, normes de conducta, convivència i respecte vers l’equip de 

monitors, resta de participants i d’usuaris de les instal·lacions. 

- Els tutors legals garanteixen que les condicions físiques i de salut del participant són aptes 

per la realització d’activitats físiques i/o esportives previstes al programa del Casal i no té 

contraindicació alguna per fer exercici físic, i accepta que la realització de l’activitat no 

equival a cap garantia de resultat sobre la pràctica d’un determinat esport. 

http://www.dir.cat/
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- DiR no es farà responsable, en cap cas, de la pèrdua o incidències que es puguin provocar 

amb les pertinences dels participants. A la recepció dels centres on es celebra el Casal hi 

ha a disposició el servei de caixa forta per dipositar objectes personals o diners en efectiu. 

- Per l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permet l’assistència dels pares, tutors, 

familiars o altres coneguts. No obstant, la organització es reserva la possibilitat de 

preveure un dia de portes obertes per familiars. 

- L’incompliment de qualsevol normativa o reiterada conducta conflictiva comportarà 

l’expulsió del participant, decisió que serà degudament comunicada als tutors legals del 

participant. 

5. Documentació i informació per al desenvolupament de l’activitat 
- Per l’adequat desenvolupament de l’activitat, és necessari fer entrega de la documentació 

sol·licitada, en el mateix moment de fer la inscripció. No s’admetrà cap inscripció que no 

hagi fet entrega de la documentació com a màxim el dimarts anterior a la data d’inici de 

l’activitat (o dia laborable posterior). 

- Entre la documentació a entregar està la fitxa de salut, on s’ha de fer constar qualsevol 

informació rellevant pel correcte desenvolupament de l’activitat per part de l’inscrit. 

- La informació i documentació sol·licitada és aquella que estableix la normativa vigent que 

regula les Activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

- La organització disposarà de l’equip de dirigents, personal de suport i persona responsable 

de l’activitat d’acord amb els requisits i ràtios previstes a l’esmentada normativa vigent en 

cada moment. 

- Si hi hagués participants amb alguna discapacitat, prèviament a la realització de l’activitat, 

la organització valorarà el cas per tal d’ajustar la ràtio de l’equip dirigent, si escau, i 

establir si cal algun suport addicional. 

- La organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb les condicions sanitàries, 

d’higiene i de seguretat necessàries. 

6. Assegurances i assistència mèdica 

- Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, 

tal i com preveu la normativa vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat. 

- En cas que els participants hagin de prendre medicaments, només s’administraran 

aquells que estiguin autoritzats i en la dosi indicada pels pares o tutors del 

participant o receptats per un facultatiu mèdic. Caldrà lliurar els medicaments a 

administrar al Responsable de l’activitat. DIR no es farà responsable dels efectes que 

pugui sofrir un participant per causes d’automedicació. 

 


