
 
 
 
 

    
  
 
 Al·lèrgies, malalties o reaccions:  Si No                
                                                               En cas afirmatiu especifiqui quines 
 

Està prenent alguna medicació actualment:  Si No   
En cas afirmatiu especifiqui quins 

 

Té mal de cap o mareigs: Si No Diabetis: Si No             Marxa sol  Si        No              
 

Problemes de cor o hipertensió: Si No  Epilèpsia: Si No             Sap Nedar Si        No       
 

 Hiperactivitat: Si No Asma: Si No  
 

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

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He llegit, entenc i accepto les condicions del TENNIS SALOU. 
Salou,  _____ de  ______________ de 2019 
Signatura del titular, pare, mare o tutor legal 
 

 

 

QÜESTIONARI MÈDIC INICIAL 

Entenc que al deixar el meu fill a les instal·lacions del TENNIS SALOU, 
assumeixo; 

 He d’estar localitzable telefònicament en tot moment. 

 Els responsables del TENNIS SALOU 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 
TENNIS SALOU 

 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 TENNIS SALOU 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 
TENNIS SALOU  administri els primers auxilis o el tractament bàsic en 
cas d’emergència. 
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AUTORITZACIÓ I CESIÓ DE DRETS D’IMATGE  
El TENNIS SALOU disposa d’una pagina de Facebook e Instagram pròpies, 
on realitza diàriament diverses publicacions per informar i fer difusió de 
les seves activitats. En aquestes publicacions poden sortir imatges dels 
participants del Campus d’estiu 2019 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 protecció de dades 15/99 i el seu 
desenvolupament RD 1720/2007 (espacialment l’article 5.f). 
El TENNIS SALOU demana el consentiment als pares o tutors legals per 
poder publicar fotografies o filmacions dels participants del Campus 
d’estiu 2019, 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 

Representant legal (remarqueu el que procedeixi). 

AUTORITZO a _______________________________________________ 

(posar dos cognoms), menor d’edat,  a que pugui aparèixer en fotografies 

i/o filmacions corresponents a les diferents activitats esportives, socials i 

d’altres del Campus d’estiu 2019, organitzades per TENNIS SALOU i 

puguin ser publicades a les seves pàgines oficials de Facebook e 

instagram. 

SI    NO 
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 documentació ja distribuïda, no 
podrà exigir-ne la seva cancel·lació o rectificació. 

Signatura: 

 

Salou,  ____  de  ___________ de 2019____ 

 

 

 

Talla Samarreta:  
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          (informació del nen / a participant) 

 
Nom:   Cognoms:  Edat:   
 
Data naixement:   Adreça: _____________________________________   Població:    

 
(informació del pare, mare o tutor legal que formalitza la inscripció) 

 
      Nom:   Cognoms:                                                            Adreça: _______________                            
 

      Població:     Codi Postal:  _____________    Telèfons: _______________  / _______________    

 

TORNS CAMPUS: 
(Encercleu els serveis escollits si us plau) 

 
Torn 1                   MATÍ (55.20€)            MATÍ + TARDA (99,04€)   ACOLLIDA SETMANAL (16€)     MENJADOR SETMANAL (31,99€) 
(del 25 al 28 de juny)                                               De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                              8h        13h         15h                Si      No 
 

 

Torn 2                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123,80€)  ACOLLIDA SETMANAL (20€)  MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 1 al 5 de Juliol)                                                De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                                8h        13h         15h           Si      No 

 

Torn 3                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)    MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 8 al 12 de juliol)                                               De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                               8h        13h         15h                     Si      No 

 
Torn 4                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)    MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 15 al 19 de juliol)                                               De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                              8h        13h         15h                   Si      No 

 
Torn 5                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)    MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 22 al 26 de juliol)                                               De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                              8h        13h         15h                    Si      No 

 
Torn 6                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)    MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 29 de juliol al 2 d’agost)                                De 9 a 13h                                    De 9 a 13h i de 15 a 19h                                8h        13h         15h                    Si      No 

 
Torn 7                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)    MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 5 al 9 d’agost)                                           De 9 a 13h                                          De 9 a 13h i de 15 a 19h                                8h        13h         15h                      Si      No 

 

     Torn 8                   MATÍ (55.20€)           MATÍ + TARDA (99.04€)   ACOLLIDA SETMANAL (16€)     MENJADOR SETMANAL (31,99€) 
(del 12 al 16 d’agost)                                           De 9 a 13h                                         De 9 a 13h i de 15 a 19h                             8h        13h         15h                   Si      No 
 
 

     Torn 9                   MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)     MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 19 al 23 d’agost)                                           De 9 a 13h                                         De 9 a 13h i de 15 a 19h                             8h        13h         15h                   Si      No 
 

     Torn 10                  MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)     MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 26 al 30 d’agost)                                           De 9 a 13h                                         De 9 a 13h i de 15 a 19h                             8h        13h         15h                   Si      No 
 

     Torn 11                  MATÍ (69€)               MATÍ + TARDA (123.80€)   ACOLLIDA SETMANAL (20€)     MENJADOR SETMANAL (39,99€) 
(del 2 al 6 setembre)                                           De 9 a 13h                                         De 9 a 13h i de 15 a 19h                             8h        13h         15h                   Si      No 
 
 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ESTIU 2019 
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*En cas que un servei no disposi d’un mínim d’inscrits, es suspendrà la seva realització 
amb dret a devolució o canvi. 
 
*Per tal de procedir a la inscripció, s’haurà d’abonar com a mínim, el 50% de l’import. 
El 50% restant, el mes següent. A partir de l’1 de Juny, per formalitzar la inscripció, 
s’abonarà el 100% de l’import.  
 
*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. 
 
*Per a gaudir del descompte del segon germà, hauran de coincidir les mateixes  
setmanes. 

S
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Salou, _____ de  ______________ de 2019 
Signatura Pare, Mare, Tutor legal 
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