
 
 
 

- 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 (Qüestionari actualitzat a Fase 3 – 

15/6/2020) 
En la present edició hem modificat el procés d’inscripció per adaptar-ho a les mesures sanitàries per fer front al COVID 19, us el 

detallem a continuació: 

 

1. A partir del 21 de juny consulta a l’organització si hi ha places disponibles. T’atendrem a qualsevol dels emails: 

direcció@unigirona.cat i promocio@unigirona.cat  

2. Descarrega’t el formulari d’inscripció al web dels clubs www.unigirona.cat ó www.bcfontajau.com  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. 

3. Efectua el pagament del total de l’activitat via transferència bancària al Nº de CC Unigirona:  Caixabank ES25 2100 

9046 9602 0008 4318  

4. Envia el formulari, el justificant de pagament,  foto de la targeta sanitària i el llibre de vacunes a 

promocio@unigirona.cat . Si no tens altra opció t’atendrem personalment a les oficines del club al pavelló de Girona Fontajau, 

(obligatori mascareta i complint les mesures sanitàries corresponents). 

5. 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 

 

1. ANNEX 1: Formulari “Declaració responsable 

 
DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 

D’ACCEPTACI
Ó 

DE 
CONDICIONS 

DE 
PARTICIPACIÓ, 

OBLIGACIÓ 
D’INFORMACIÓ I 

CONSENTIME
NT 

INFORMAT, 
PER 

A PARTICIPAR 
EN 

ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS –
ESTIU 2020- 

 

 
El club té contractada una assegurança per a tots els participants amb la Fundació Pere Tarrés 
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 recomanat és la Clínica Girona, c/ Joan Maragall 26, 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 DEL/LA PARTICIPANT 

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?____________________________________________ 

 

*Per norma general, no se subministrarà cap medicament a cap participant, a no ser que sigui 
estrictament necessari. En aquest cas, es requerirà autorització expressa de la família. 

 

DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 

 
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.  

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

……...…................. 

⬜ en qualitat de pare/mare/tutor-a de ............................................................. amb 

DNI/NIE ........................., menor d’edat que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb 

necessitats especials d’adaptació. 

Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........………………………… 
 

Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat 

referenciada a l’encapçalament participi en les activitats d’Uni Girona CB, i que he 

llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les 

condicions de participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals 

d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la 

possibilitat de contagi per COVID-19. 

 
(Marqueu el que procedeixi) 

 

Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup 

de risc 

⬜ Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat 

responsable de l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que 
sigui grup de risc. 

⬜ En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu 

d’absència del menor a través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic. 

Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19 

⬜ He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i 
prevenció davant del COVID-19 que figuren al dors d’aquest document. 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització 

sobre l’adaptació de l’activitat al COVID-19 

⬜ Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol 
d’actuació en casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, 
i que accepto les mesures i procediments que proposen. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

⬜ Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els 
documents lliurats per l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos 
que implica la participació del/de la menor en l’activitat en el context de la crisis sanitària 
provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva pròpia responsabilitat. 



Signatura del pare/mare o tutor/a 

 
 

 
A ………..…………..……., el ....….. de ........................ de 2020 

 

Autoritzo al meu fill/a a sortir sol/a 
 
 
NOTA: Tota la informació referent als protocols de seguretat i criteris amb els que es realitzaran les 
activitats d’estiu, es troben al web www.unigirona.cat. 
 
Aquesta informació també s’envia a través del correu electrònic als participants. També es pot sol·licitar a 

promocio@unigirona.cat o al telèfon 972 647 866. 
 

 

 
 

1. El o la menor no hauria d’assistir a l’activitat si… 

- És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar 
embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, 
malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o 
immunodepressió). 

- Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que 
pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al 
COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. 
Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí: 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf) 

- Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en 

el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància 
menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir 
la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en 
absència de símptomes, en els últims 14 dies. 

 

2. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat 
- Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat. 
- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat. 
- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible. 
- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà. 
- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, 

especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies 
potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 
segons. 

- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels 
avantbraços. 

- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l 
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, 
pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans. 

- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca. 

- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, 
extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu 
metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19. 

 

3. Desplaçaments a l’activitat 

- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la 
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres. 

- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot 
mantenir la distància interpersonal. 

- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle 
i mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o 
un VTC). 

- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la 
distància interpersonal amb la resta d’usuaris. 

- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa. 
 

MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-

19 

mailto:promocio@unigirona.cat
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf


4. En el desenvolupament de l’activitat 

- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de 
la distància i mesures de seguretat. 

- Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi. 

- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància 
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas 
evitar el contacte físic continu amb d’altres participants. 


