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INFORMACIÓ DEL NEN / A PARTICIPANT:

Nom*:     Cognoms*:       Edat* :
Data naixement*:   Adreça*:
Població* :         Codi Postal* :

INFORMACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL QUE FORMALITZA LA INSCRIPCIÓ:
Nom*:     Cognoms*:
Adreça*:
Població:         Codi Postal* :
Correu electrònic* :        Telèfons*:
    Desitjo rebre informació comercial i publicitària de Horta Esportiva AIE

FULL D’INSCRIPCIÓ

Documentació imprescindible:

- Foto Vacunes. 
- Foto Targeta Sanitària nen/a. 

- Foto DNI Pare/Mare. 

TALLA DE SAMARRETA (cm):
  4-5  6-8  10-12  S   M L   
 PIT 36 39 42  50 53 56
 LLARG 44 50 54  69 71 73
 LLARG MÀNIGA 13 14 15  20 20 20

* Recorda que la talla que s’entregarà serà exclusivament la que s’hagi marcat. 

* Camps obligatoris.

TORN 1 (4 dies) MATÍ (63,20€) MATÍ + TARDA (83,90€)   ACOLLIDA SETMANAL (21,45€)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (42,10€)

(22 al 26 de juny) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 2 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80€)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(29 de juny al 3 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 3 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80€)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(6 al 10 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 4 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(13 al 17 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 5 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(20 al 24 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 6 MATÍ (79,00€)  MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(27 al 31 juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 7 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)   ACOLLIDA SETMANAL (26,80)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(31 d’agost al 4 de set.) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 8 (4 dies) MATÍ (63,20€) MATÍ + TARDA (83,90€)   ACOLLIDA SETMANAL (21,45)
De 8 a 9h i de 13 a 14h

 Si        No

MENJADOR SETMANAL (42,10€)

(7 al 10 de setembre) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORNS CAMPUS: Marqueu els serveis escollits si us plau (Mínim 1)

No

No

No

No

No

No

No

No

S’haurà d’abonar una paga i senyal del 10% de la totalitat dels campus escollits per reservar la plaça incloses les persones que sol·liciten 
beques. El 90% restant del pagament es domiciliarà el rebut al número de compte proporcionat, la setmana del 15 al 19 de juny del 2020. 
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SOL·LICITUD DE BECA:
Marcar si heu o teniu previst sol·licitar beca.

En cas d’haver marcat si, especificar en quins torns (Màxim 2).

KIDS&US: 
L’horari d’activitats en anglès serà de 9:00 a 13:00h. i únicament per a inscripcions de matí + tarda

OBSERVACIONS: 

 SI NO

TORN 1 (4 dies) MATÍ + TARDA (20€)  Si

(22 al 26 de juny) De 9 a 13h No

TORN 2 MATÍ + TARDA (25€)  Si

(29 de juny al 3 de juliol) De 9 a 13 No

TORN 3 MATÍ + TARDA (25€)  Si

(6 al 10 de juliol) De 9 a 13h No

TORN 4 MATÍ + TARDA (25€)  Si

(13 al 17 de juliol) De 9 a 13 No

TORN 5 MATÍ + TARDA (25€)  Si

(20 al 24 de juliol) De 9 a 13h No

TORN 6  MATÍ + TARDA (25€)  Si

(27 al 31 juliol) De 9 a 13h No

TORN 7 MATÍ + TARDA (25€)  Si

(30 d’agost al 4 de set.) De 9 a 13h No

TORN 8 (4 dies) MATÍ + TARDA (20€)  Si

(7 al 10 de setembre) De 9 a 13h No

TORN 1 (4 dies) MATÍ (63,20€) MATÍ + TARDA (83,90€)  MENJADOR SETMANAL (42,10€)

(22 al 26 de juny) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 2 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(29 de juny al 3 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 3 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(6 al 10 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 4 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(13 al 17 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 5 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(20 al 24 de juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 6 MATÍ (79,00€)  MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(27 al 31 juliol) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 7 MATÍ (79,00€) MATÍ + TARDA (104,85€)  MENJADOR SETMANAL (52,65€)

(30 d’agost al 4 de set.) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

TORN 8 (4 dies) MATÍ (63,20€) MATÍ + TARDA (83,90€)  MENJADOR SETMANAL (42,10€)

(7 al 10 de setembre) De 9 a 13h De 9 a 13h i de 15 a 17h  Si       No

No

No

No

No

No

No

No

No

Marcant aquest botó 
acepto les condicions 
generals i equival a 
la signatura del pare/
mare o tutor reflectit 
en aquest document. 

S’haurà d’abonar el 10% de la totalitat dels campus escollits en concepte de paga i senyal. 

CODIS ACTIVITAT

INFANTS 
DE 3 A 5 ANYS 
Codi activitat: 
070162OPR01

INFANTS 
DE 6 A 8 ANYS 
Codi activitat: 
070162OPO03

INFANTS I ADOLES-
CENTS 
DE 9 A 17 ANYS 
Codi activitat: 
070162OPO02

*Els Campus Olímpia 2020 queden subjectes a les restriccions sanitàries i governamentals degut al COVID-19. En cas 
d’anul·lació o cancel·lació es retornarà el 100% de l’import pagat. En cas que un servei no disposi d’un mínim d’inscrits, 
se suspendrà la seva realització amb dret a devolució o canvi. *Per tal de procedir a la inscripció, s’haurà d’abonar una 
paga i senyal del 10% de la totalitat dels campus escollits per reservar la plaça incloses les persones que sol·liciten be-
ques. El 90% restant del pagament es domiciliarà el rebut al número de compte proporcionat, la setmana del 15 al 19 de 
juny del 2020.*No es farà la devolució de cap torn començat. Es retornarà el 50% de l’import en cas que la cancel·lació 
es faci amb 2 setmanes d’antelació incloses les persones que sol·liciten beques. *Per a gaudir del descompte del segon 
germà, hauran de coincidir les mateixes setmanes. *Els descomptes no són aplicables a l’atorgament de subvenció.
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AL·LÈRGIES, MALALTIES O REACCIONS: 

Té alguna al·lèrgia, malaltia o reacció:

En cas afirmatiu especifiqui quines:

Està prenent alguna medicació actualment:

En cas afirmatiu especifiqui quins:

Té dolors de cap o mareigs: Diabetis:

Problemes de cor o hipertensió: Epilèpsia:

Hiperactivitat: Asma:

Si la resposta a les preguntes mediques es “SI”, si us plau, doneu més detalls, i haureu d’aportar un certificat mèdic que 
acrediti que pot realitzar aquesta activitat.

Si un alumne pateix cap malaltia sospitosa de contagi, NO FARÀ CLASSE, sinó porta un certificat mèdic que indiqui de 
forma concreta la manca de risc per ell i la resta d’usuaris.

ALTRES INFORMACIONS NECESSÀRIES: 

Marxa sol:
Si la resposta a la pregunta “Marxa sol?” es “NO” , si us plau, indiqueu qui recull al nen/a a l’hora de sortir:

INFORMACIÓ DEL NEN / A PARTICIPANT:      

Nom*:     Cognoms*:     Data naixement*:

Nom contacte d’emergència*:   Parentiu*:   Telèfon*:

QÜESTIONARI MÈDIC

ENTENC QUE AL DEIXAR EL MEU FILL/A A LES INSTAL·LACIONS 
DEL CEM HORTA, ASSUMEIXO:

- He d’estar localitzable telefònicament en tot moment.
- Els responsables del CEM HORTA estan autoritzats a demanar-me la recollida del 

nen/a en cas de desobediència greu, o casos de nerviosisme.
- Respectaré en tot moment la normativa de reserves i restriccions del CEM HORTA.
- Pel benestar del meu fill i de la resta de nens, no portaré el meu fill en cas de malaltia 

o febre.
- No responsabilitzaré al CEM HORTA per la pèrdua d’objectes personals, danys 

accidentals o altres accidents, sempre que el club actuï responsable i correctament.
- Dono el meu consentiment per a què qualsevol membre autoritzat del CEM HORTA 

administri els primers auxilis o el tractament bàsic en cas d’emergència.

* Camps obligatoris.

 SI NO

 SI NO

 SI NO  SI NO
 SI NO  SI NO
 SI NO

 SI NO

 SI NO

 SI NO

*El primer dia de campus es farà una prova per valorar el nivell d’autonomia dins l’aigua.

Si vols deixar un comentari sobre el nivell d’activitat aquàtica del nen o nena fes-ho aquí:

*Només es facilitarà la sortida amb la persona que hagueu indicat que el/la recollirà a l’alumne.

Sap Nedar:

Marcant aquest botó 
acepto les condicions 
generals i equival a 
la signatura del pare/
mare o tutor reflectit 
en aquest document. 
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Horta Esportiva A.I.E. disposa a internet d’una pàgina web pròpia (https://www.hortaesportiva.cat/), 
i de diferents xarxes socials, on realitza diverses publicacions per informar i fer difusió de les seves 
activitats. En aquestes publicacions en format físic i digital, es poden pu- blicar imatges en les 
quals poden aparèixer, individualment o en grup, participants del Campus d’estiu realitzant les 
esmentades activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per 
la Llei Orgànica 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la 
pròpia imatge, així com la Llei Orgànica de proteció de dades 15/99 i el seu desenvolupament RD 
1720/2007 (especialment l’article 5.f), 

HORTA ESPORTIVA A.I.E. demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar foto-
grafies o filmacions dels participants del Campus d’estiu realitzades únicament a efectes de difusió 

de les activitats del mateix.

En/Na*

amb DNI o passaport número*                                     en qualitat de pare/mare/tutor o represen-

tant legal (remarqueu el que procedeixi).

AUTORITZO al meu fill/a*

(posar ambdós cognoms), menor d’edat, a que pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions corres-

ponents a les diferents activitats esportives, socials i d’altres del Campus d’estiu 2020, organitzades 

per HORTA ESPORTIVA A.I.E. i puguin ser publicades a: 

hortaesportiva.cat i diferents xarxes socials

Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment sense necessitat de justificació, a 
partir de la notificació per qualsevol mitjà fefaent per l’interessat, si bé en el cas de documen-
tació ja distribuïda, no podrà  exigir-ne la seva cancel·lació o rectificació.

AUTORITZACIÓ I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

 SI NO

* Camps obligatoris.

Marcant aquest botó 
acepto les condicions 
generals i equival a 
la signatura del pare/
mare o tutor reflectit 
en aquest document. 

https://www.hortaesportiva.cat/
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AUTORITZACIÓ US DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) us informem que les 

dades personals facilitades per a la inscripció al Campus d’Estiu seran incorporades a 

un fitxer titularitat d’Horta Esportiva A.I.E.  degudament inscrit en el registre general 

de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. 

Les dades seran utilitzades de manera confidencial i exclusivament per a la finalitat de 

formalitzar la inscripció al Campus d’Estiu, gestionar el servei sol·licitat i l’enviament 

d’informació relacionada amb les activitats esportives.

Les dades identificatives podran ser cedides a l’Institut Barcelona Esports (IBE) per-

tanyent a l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de control i seguiment de la 

xarxa d’instal·lacions esportives municipals.

Horta Esportiva A.I.E. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries 

per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tracta-

ment o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’informem que podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectifica-

ció, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, adreçant-se a les oficines de l’Entitat.

Marcant aquest botó 
acepto les condicions 
generals i equival a 
la signatura del pare/
mare o tutor reflectit 
en aquest document. 



CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES

Per garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d’aprenentatge dels alumnes és 

l’adequat, algunes de les classes seran gravades. Per tant, en fer la inscripció, autoritzeu l’enregistrament de les classes 

en què aparegui el vostre fill/a per tal d’auditar la qualitat de l’ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges 

s’utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes. Així mateix, Kids&Us English SL realitzarà 

enquestes i estudis per assegurar la qualitat en el servei.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que el 

responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l’empresa GRUP MAPUCANA&ASSOCIATS, S.L. Les da-

des recollides, així com les que es puguin generar durant la relació acadèmica (inclòs l’expedient acadèmic), seran co-

municades a l’empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció, així 

com d’oferir els productes i els serveis de KIDS&US. La base que permet el tractament de les dades és el seu consenti-

ment, així com l’execució de la relació contractual, que comporta el tractament de les seves dades, per, entre d’altres: 

gestionar la seva inscripció; i desenvolupar l’activitat de KIDS&US (que inclou l’enviament d’enquestes de satisfacció 

durant i després de la relació contractual). Les dades es conservaran com a màxim 5 anys en finalitzar la relació contrac-

tual o la finalitat per a la qual es van recollir o tractar les dades. En qualsevol moment teniu dret d’accés, de rectificació 

i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També teniu dret a sol·licitar que 

se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar dins la xarxa de franquiciats adherits 

a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de KIDS&US ENGLISH, S.L. i dels franqui-

ciats. Qualsevol transferència internacional de dades es farà prèvia comprovació que hi ha garanties adequades sobre 

la protecció que les dades rebran al seu destí. Si desitgeu informació addicional i detallada sobre la Protecció de dades, 

podeu sol·licitar-la per correu electrònic info@kidsandus.com i a horta@kidsandus.es, demanar- ne una còpia escrita a 

qualsevol dels nostres centres o per correu postal a l’adreça C/ Cartellà, 101, 08031 Barcelona.

Autoritzo de manera expressa al centre educatiu i a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual publicitat, infor-

mació, activitats i publicacions sobre els productes i els serveis relacionats amb KIDS&US. Si no ho autoritzeu, marqueu 

la següent casella:

KIDS&US i la seva xarxa de franquiciats publiquen informació sobre les seves activitats, serveis i productes en diferents 

mitjans (incloent una revista trimestral, una memòria anual, la Programació General Anual, webs de l’empresa i xarxes 

socials). En les esmentades publicacions freqüentment s’insereixen fotografies i/o vídeos que recullen les activitats vin-

culades al centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin 

de manera accessòria les imatges d’alumnes del centre, clarament identificables.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre 

el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no indiqueu el contrari, s’entén que doneu el 

consentiment perquè les esmentades imatges siguin transferides dins la xarxa de franquiciats KIDS&US per a la poste-

rior publicació, incloent la cessió a mitjans de comunicació externs (incloses xarxes socials, etc.).

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ

 SI NO

 SI NO

Marcant aquest botó 
acepto les condicions 
generals i equival a 
la signatura del pare/
mare o tutor reflectit 
en aquest document. 

Kids&Us
school of english · HORTA-GUINARDÓ

www.kidsandushorta.com

mailto:info@kidsandus.com
mailto:horta@kidsandus.es
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