
HORARI: de 9:00h a 13:00h.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms (nen/a): Data de naixement:

Número del DNI: Número del CatSalut:

Col·legi: Al·lèrgies o altres:

En cas d’urgència avisar a: Telèfons: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a:

Adreça: Codi postal: 

Telèfon de contacte: Correu electrònic:

/

SETMANES DE PARTICIPACIÓ:

Del 6 al 10 de setembre

TALLA DE SAMARRETA:

8 M12 L16 XL

PREU SOCI C.B. ALCOVER: 75 € PREU NO SOCI: 80 €

*Descompte de 5 € en la inscripció del segon germà.



AUTORITZO com a pare/mare/tutor/tutora al nen/a inscrit a:

Realitzar les activitats del Plus Campus Basket Alcover organitzat per 
MNSport i, en cas de precisar assistència mèdica, que pugui ser traslladat 
amb les dades incloses en aquest imprès a un centre mèdic per part dels 
responsables del Campus. (Si escau, desmarcar).

L’ús d’imatgesdel/de la nen/a dins del Campus sobre qualsevol suport i mitjà 
(fotogràfic, videogràfic, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) per a 
ús promocional o informatiu de les activitats pròpies de MNSport. (Si escau, 
desmarcar).

DECLARO de manera responsable que el/la nen/a:

• Reuneix els requisits de salut exigits per poder participar en una activitat 
lúdica i esportiva d’aquesta mena. 

• Manté al dia el seu calendari de vacunes. 

• Es troba absent de cap símptoma compatible amb la Covid-19 o amb 
qualsevol altre quadre infecciós.

• No conviu ni té contacte amb cap persona amb positiu confirmat de la 
Covid-19 o amb simptomatologia compatible durant les dues setmanes 
anteriors al Campus.

• Com a pare/mare/tutor/tutora estic informat/da del context de pandèmia 
actual de la Covid-19 i les circumstàncies i riscos que aquesta comporta, 
especialment en el marc de les activitats de caràcter esportiu, social i de 
convivència.

NOM I COGNOM DEL PARE/MARE o TUTOR/A:

SIGNATURA:

DATA:

Heu de fer l’ingrés al Banc Sabadell, número de compte:

ES55 0081 0104 7200 0165 4069 i enviar-lo junt amb aquesta sol·licitud, 
degudament emplenada i signada, a: marc@marenostrumsport.com

*Important especificar el nom del nen o de la nena al motiu de l’ingrés.

mailto:marc%40marenostrumsport.com?subject=Campus%20Sport%20Alcover%20%2720


INFORMACIÓ ADDICIONAL IMPORTANT:

• Les activitats del Campus es podran realitzar en diferents indrets i 
equipaments del municipi d’Alcover.

• A causa de la situació extraordinària generada enguany per la crisi de la 
Covid-19, es podrien modificar, suspendre o afegir noves activitats al Campus.

• Pel bé i la seguretat dels nens i nenes, MNSport mantindrà totes les directrius 
sanitàries que marquin les autoritats competents tant d’higiene com de 
protecció i prevenció davant de la Covid- 19.

• A causa de la ràtio imposada en el document marc d’activitats d’estiu de la 
Generalitat de Catalunya. Això ens obliga a limitar sensiblement les places i 
a atendre les sol·licituds per rigorós ordre d’arribada.

REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ:

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb persones amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors.

• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel 
període de confinament).

• 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 de la COVID-19.

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

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, 
s’informa els responsables del tractament és MNSport (Passeig de l’estació, 37, 43800 Valls). La finalitat 
del tractament és la gestió, control i realització de les activitats esportives i formatives de MNSport amb 
un temps de conservació de les dades d’un màxim de cinc anys. MNSport no transferirà o vendre de cap 
manera les dades recollides en aquest document, que tan sols podran ser cedides en cas d’una ordre 
judicial. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través del correu electrònic de 
MNSport: info@marenostrumsport.com. Tot interessat té dret a presentar una reclamació davant d’una 
autoritat de control si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el 
RGPD, sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/
reclamar_i_denunciar/
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