
 
 
 

- CASAL JOVE DE LLEURE EDUCATIU Del 29 de juny al 31 de juliol, al Pavelló Municipal de Girona 

Fontajau. Per nois i noies d'entre 14 i 17 anys que vulguin passar-s’ho bé amb companyia d’altres joves, iniciant-

se en el lleure educatiu. 
 

Organitza: Uni Girona.  
INSCRIPCIÓ CASAL JOVE 

 
 

 

COMPLETA LA TEVA INSCRIPCIÓ 
En la present edició hem modificat el procés d’inscripció per adaptar-ho a les mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, us el 

detallem a continuació: 

1. Descarrega’t el formulari d’inscripció al web del club www.unigirona.cat i emplena’l amb les vostres dades. (Amb 

l’Adobe acrobat el podràs editar i escriure a sobre). Llegeix atentament el qüestionari sanitari i els requisits de prevenció 

davant el COVID 19 per poder participar. És obligatòria la signatura a la declaració responsable per part dels pares dels 

participants, a més de l’autorització per participar a l’activitat. 

2. Efectua un pagament de 30€ en concepte de reserva de plaça, al Nº de CC Unigirona Caixabank ES25 2100 9046 

9602 0008 4318 

3. Envia el formulari i el justificant de pagament dels 30€ per e-mail a: promocio@unigirona.cat (de moment no es pot 

fer de forma presencial a les oficines dels clubs). 

4. Et respondrem per e-mail i t’assignarem una plaça provisional segons ordre d’arribada de la documentació. 

5. Quan avancem en les fases de desescalada i les autoritats sanitàries autoritzin definitivament la realització de les 

activitats d’estiu per la mainada, us informarem d’aquest fet per e-mail. 

6. En aquest moment ja podreu formalitzar finalment la inscripció, efectuar el pagament  (l’import de l’activitat en 

l’opció escollida menys els 30€ de paga i senyal), en un termini de 2-3 dies i enviar el justificant de pagament a 

promocio@unigirona.cat . També la resta de la documentació actualitzada que us quedi pendent, amb foto de la targeta 

sanitària i el llibre de vacunes. 

7. Una vegada complerts els tràmits us confirmarem la plaça definitiva. 

 

Condicions de devolució:  

-Els 30€ de paga i senyal no es retornaran en el cas que no s’acabi de formalitzat la inscripció per causes particulars dels inscrits. 

-En el cas de declaració de l’estat d’alarma ó de retrocés en la fase de desescalada per part de les autoritats sanitàries en les que no 

s’autoritzi la realització de les activitats d’estiu per infants, es retornaran íntegrament tots els imports rebuts per part del club, (a 

excepció de les comissions bancàries, si fos el cas). 

-Una vegada començada l’activitat, en el cas d’haver d’aplicar mesures de confinament per simptomatologia de COVID 19, o 

contacte amb diagnosticats positius, el club aplicarà els protocols marcats per l’administració pública en quant a la devolució de 

quotes. 
 



DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 
 

Data de naixement Nom dels pares 
 

Direcció 
 

Població Códi postal 
 

Teléfon 1 Telèfon 2 
 

Correu electrònic 

 

TORNS I HORARIS 

Club o escola 

 

 

Tot el mes, de dilluns a divendres (del 29 de juny al 31 de juliol, dia 25 festiu) de 9:00 h. a 13:00h. 

 

FORMA DE PAGAMENT 
 

Ingrés  al  CC  ES25 2100 9046 9602 0008 4318 a  nom d'Uni Girona,  indicant el  nom  del participant. TOTAL A INGRESSAR: 220 € 

10% de DESCOMPTE per abonats i patrocinadors de l’Uni Girona CB 

 
 

AUTORITZACIÓ 

 

 

 
 

En/Na ................................................................................................................ com a pare/mare/tutor 

de l’inscrit/a, accepto les condicions i AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats d’estiu Uni Girona. 
 

AUTORITZO al meu fill/a sortir sol/a 

Signatura pare/mare/tutor: 

 
 

  , a  de  de 2019 

 
 

Amb la següent autorització el client dóna el seu consentiment per tal que les dades personals s’incorporin al 
corresponent fitxer de dades propietat d’UNI Girona, acreditant a aquest el tractament de les mateixes per a la seva 
utilització en relació al desenvolupament i execució de les nostres operacions i serveis, així com per a l’oferta, 
publicitat i contractació d’altres productes i serveis de la nostra empresa i empreses del grup o associades en la 
forma i amb les limitacions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció 
de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
del 27 d’abril de 2016 que entra en vigor el 25 de maig de 2018. El client queda informat dels seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en el seu cas, respecte de les seves dades personals en els termes previstos a la 
llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida al domicili social, Av. Josep Tarradelles i Joan, 
22-24, 17006 Girona. 

 

 
Autoritzo: 



  
 

QÜESTIONARI SANITARI 
El club té contractada una assegurança per a tots els participants que cobreix la 1a 
visita d'urgència a un centre mèdic en cas d'accident o lesió esportiva durant els casals 
d’estiu. El centre mèdic és la Clíni- ca Onyar, al c/ riu Onyar, 1, Girona. Després 
d'aquesta visita queda a càrrec de la família el posterior seguiment a través de la seva 
SS o pòlisses privades. 

 
NOM i COGNOMS 

Nº Seguretat Social 

Altres  assegurances mèdiques? (Sí/No)         Amb quina Companyia? 

  
Nº de Pòlissa  
  

 

1.- Té el seu fill/a alguna malaltia que consideri important? 

• Crònica:  Quina? 
 

• Al∙lèrgia:  Quina?  
 

• Altres:  
 

• Algun medicament que el seu fill/a NO pugui prendre? 
 

• Algun tipus d’aliment que el seu fill/a no pugui prendre?  
 

• Li cal una alimentació especial durant els dies de Campus? 

 

2.- Durant la franja horària de l’activitat (9h a 17h), se li ha d’administrar algun tipus de 
medicament? 

  Quin? 
  

 

3.- Comentaris i/o observacions que consideri que hem de saber: 
 

 

4. – Número de telèfon de contacte del pare/mare/tutor, en cas d’accident: 
 

 

 

 
Per poder participar a les activitats, els inscrits han de complir els següents requisits per a 

preservar la salut del grup, com són:   
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.   

 
1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de 
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.  

 
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors.  
 
• Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de 

confinament). Requisit per a la inscripció.  
 
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval 
mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.   

 
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis 
mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que 
són població de major risc enfront a la COVID-19.  



  

                                                  DECLARACIÓ 
En/Na………………………………….com a pare/mare/tutor de l’inscrit/a, declaro que tinc coneixement del 
context de pandemia actual del COVID 19, de les circumsntàncies i risc que comporta per la 
població en general i que l’inscrit reuneix els requisits previs de salut abans esmentats.   

 

Signatura pare/mare/tutor: 
 
 
 

DRETS D’IMATGE I DADES PERSONAL 
 

 

 
 

AUTORITZACIÓ 

En/Na ................................................................................................................ com a 
pare/- 

mare/tutor de l’inscrit/a, accepto les condicions i AUTORITZO al meu fill/a a participar en 
les activitats d’estiu Uni Girona. 

AUTORITZO al meu 

fill/a sortir sol/a 

Signatura 

pare/mare/tutor: 

 
 

 

  , a  de  de 2020 

 

Amb la següent autorització el client dona el seu consentiment a que podem fer fotografies i gravacions de vídeo de 
les activitats per ser utilitzades a documentació web o altre, així com també per tal que les dades personals 
s’incorporin al corresponent fitxer de dades propietat d’UNI Girona, acreditant a aquest el tractament de les 
mateixes per a la seva utilització en relació al desenvolupament i execució de les nostres operacions i serveis, així 
com per a l’oferta, publicitat i contractació d’altres productes i serveis de la nostra empresa i empreses del grup o 
associades en la forma i amb les limitacions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu     
la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades del 27 de abril de 2016 que entra en vigor el 25 de maig de 2018. El client queda informat dels seu 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en el seu cas, respecte de les seves dades personals en els terme 
previstos a la llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida al domicili social, Av. Josep 
Tarradelles i Joan, 22-24, 17006 Girona, o bé, per correu electrònic a info@unigirona.cat. 

 
Autoritzo 

mailto:info@unigirona.cat

