INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES SÍCORIS CLUB
TEMPORADA 2021-2022
ESCOLA DE NATACIÓ D’ADULTS
DNI

NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT

SI

SOCI SÍCORIS

NO

TELÈFON
EMAIL (MAJÚSCULES)

MARCA ELS DIES D’ASSISTÈNCIA HABITUAL
SESSIÓ

HORARI

DILLUNS I DIMECRES

07:00h a 08:00h

15:15h a 16:00h

DIMARTS I DIJOUS

08:00h a 09:00h

16:00h a 16:45h

DIVENDRES

09:30h a 10:15h

19:15h a 20:00h

PERFECCIONAMENT [ ]

INICIACIÓ [ ]

AQUAFITNESS [ ]

20:15h a 21:00h

IMPORT:

€

Pagat [ ]

NÚMERO COMPTE BANCARI IBAN
ES

SIGNATURA:

A .........................., el ............ de ...................... del 2021
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les
vostres dades, recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del SÍCORIS CLUB amb la
finalitat de poder atendre la sol·licitud del seu fill/a, d'associar-se a la nostra entitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/Sícoris. 45, 25001 Lleida acompanyant copia del seu DNI.
Li comuniquem que farem servir les seves dades per mantenir-lo informat sobre les activitats que es realitzin al nostre club i que
puguin ser del vostre interès.
AUTORITZO

NO AUTORITZO

l’enviament d’informació exclusivament sobre l’activitat inscrita

Així mateix, d'acord el que s'estableix en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, i sempre que no se'ns sol·liciti el contrari, sol·licitem el consentiment per utilitzar les imatges (fotografies i vídeos) captades del
participant o del/de la vostre/a fill/a, durant el desenvolupament de les activitats al nostre club, amb finalitats informatives o promocionals de
l'entitat.
AUTORITZO

NO AUTORITZO

el tractament d’imatges

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en
el lleure, en la qual jo/el meu fill/tutelat participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora
de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l'activitat.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un esportista amb simptomatologia compatible amb la
Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de la meva salut o del meu fill/tutelat
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de
Covid-19 en el seu entorn familiar.

Que accepto que en cas d’incompliment de les mesures establertes pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la
instal·lació esportiva.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, que jo/el meu fill/tutelat compleix els requisits de
salut següents:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No conviu o no te contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada durant la realització de
l’activitat.
Només marcar en cas de patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:



Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la meva/seva
participació en l’activitat.

PROTOCOL D’ADEQUACIÓ DE L’ESCOLA DE NATACIÓ
S'haurà de portar mascareta en els vestidors i el moment de l'entrada a la piscina que es guardarà en una bossa de plàstic
amb tancament (caldrà ficar el nom en la bossa) abans de començar el curs, al costat de la tovallola i xancletes.
Els cursos tindran una duració de 45 minuts, però deixant un marge de 15 minuts entre el final i el començament d'un nou
curs per poder desinfectar el material i evitar aglomeracions als vestidors.
En cas d’algun positiu per Covid-19 es resseguirà la traçabilitat dels possibles contagis i es mantindran informats els
alumnes.

Nom i cognoms, DNI i signatura (en cas de menor, del pare/mare o tutor/tutora)

Lleida, _____ de _____________ del 2021

