
CAMPUS MULTIESPORTIU 

Campus dirigit als alumnes de P3 a 6è de primària de l’escola.  
Es portarà a terme a les instal∙lacions de l’escola Enxaneta de Terrassa.     
ACTIVITATS     

 Diversitat de modalitats esportives tant d’esports individuals com d’equip. 
 Es realitzaran excursions de tot el dia, de 9 a 17h,  la 2a  i 3a setmana. (quota  inclosa en el 

preu).  
 Les setmanes que no hi ha excursió hi hauran sortides matinals. 
 Piscina 1 cop per setmana a la zona esportiva Mpal. del Bonaire.   

 

DIES DE REALITZACIÓ i HORARI 
* El campus es realitzarà del 25 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres (excepte festius) de 9 a 
13:00 hores i de 15 a 17’00 hores. 
* Servei d’acollida gratuït dels/de les participants de 8:30 a 9 hores. 
* Servei de menjador de 13’00 a 15’00h  PREU : 35€ x setmana, dia puntual 8€/dia. 
(aquest servei només s’oferirà si hi ha un mínim de 10 interessats) 
 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ 

   
 1 

setmana  
2 

setmanes 
 3 

setmanes  
 4 

setmanes 
5 

setmanes 
MATÍ 
de 9 a 13.00h.  66,50 €  128,00 €  182,00 €  231,00 €  270,00 € 

MATI i TARDA 
de 9 a 13.00 i 
de 15 a 17.00 

87,50€  168,00€  239,00€  303’00€  354’00€ 

Descompte germans: El primer germà ho pagarà sencer  i a partir del segon s’aplicarà un descompte 
del 5%. 
* Aquests  preus  seran  aplicats  en  el moment  de  fer  la  inscripció.    Si  un  cop  començat  el  campus 
multiesportiu  es  volen  ampliar  les  setmanes,  el  preu  serà  el marcat  per  1  setmana  (66’50€ mati, 
87’50€ mati i tarda).  
* El preu inclou una samarreta. 
 
ASPECTES GENERALS 

 Si el/la nen/a no pot assistir al campus, és necessari comunicar‐ho amb antelació per telèfon al 696 
762 139 o al mail: campusenxaneta@gmail.com. 

 Cal tenir màxima puntualitat a  l’arribada  i a  la recollida dels/de  les nens/es pel bon funcionament 
del Campus i de les activitats que s’hi desenvolupen. 

 Per qualsevol modificació de  la  inscripció del/de  la vostre/a fill/a cal fer‐ho per escrit  i  lliurar‐lo al 
responsable del grup. 

 Tots/es  els/les  nens/es  tenen  l’obligació  de  mantenir  un  tracte  de  respecte  amb  els/les 
coordinadors/es, monitors/es i companys/es. 

 Tots/es els/les nens/es tindran assegurança d’accidents. 
 Es recomana no portar objectes de valor (mòbils, consoles, diners, etc.). L’organització no se’n farà 
responsable. 

 Els dies de piscina hauran de portar banyador, tovallola, xancletes, crema protectora i gorra. 
 Reunió informativa: Tindrà lloc el dilluns 18 de juny a les 17’00h a l’escola Enxaneta de Terrassa. 

INSCRIPCIONS 

Es  podran  formalitzar  del  2  al  31  de  MAIG  a  l’escola  Enxaneta  (persona  de  contacte:  Gerard, 
coordinador de l’AMPA). 
 
El  pagament  es  realitzarà  mitjançant  un  ingrés  al  nº  CC:  IBAN  ES21‐0182‐8182‐4902‐0801‐1234 
indicant el nom del nen/a i l’escola. S’ha d’adjuntar el comprovant de pagament en el moment de 
fer la inscripció. 

NOM i COGNOMS: .......................................................................................................... 

DATA NAIXEMENT: ......................................................................................................... 

ADREÇA: ......................................................................................................................... 

POBLACIÓ: .......................................................................... CODI POSTAL: .................... 

ESCOLA: .......................................................................................................................... 

E‐MAIL DE CONTACTE: .................................................................................................... 

TELÈFON i PERSONA de contacte en horari de campus: ................................................... 

OBSERVACIONS: ............................................................................................................. 

S’ha d’adjuntar FOTOCÒPIA de la targeta CATSALUT del/de la nen/a i del DNI (si no en té 
portar el del/de la pare/mare/tutor/a) i la FITXA DE SALUT emplenada.  

 1a setmana   2a setmana   3a setmana   4a setmana   5a setmana  

HORARI 
 del 25 al 29 de 

juny 
 del 3 al 6 de 

juliol  
 Del 9 al 13 de 

juliol  
 del 16 al 20 de 

juliol  
 del 23 al 27 de 

juliol  

MATÍ 
de 9 a 13.00h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDA 
de 15 a 17’00 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENJADOR 
de 13’00 a 15’00 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marqueu les setmanes  i opcions triades     

** Fareu ús del servei d’acollida de 8’30 a 9’00?  SI             NO  
 
TALLA SAMARRETA  
 

Talla 4             Talla 8            Talla 12               Talla 16            Talla S         Talla M      Talla L        
 

   
 
 

Signatura del/de la pare/mare o tutor/a legal 
com a validació d’inscripció i acceptació de la normativa 

 
 



AUTORITZACIONS 
 
 

 
       AUTORITZO AL MEU/MEVA FILL/A MARXAR SOL/A A CASA CADA DIA AL FINALITZAR EL CAMPUS 
MULTIESPORTIU A LES 13.00 hores. i/o a les 17.00 hores. 
 
     AUTORITZO AL MEU/MEVA FILL/A A ANAR A LA PISCINA DEL PLA DEL BONAIRE 
 
     AUTORITZO A INCLOURE EL Nº DE TELÈFON _______________ A UN GRUP DE WHATSAPP DURANT 
LA DURADA DEL CAMPUS PER COMUNICACIONS DE L’ORGANITZACIÓ. 
 
 
 
D’acord amb el que estableix  la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les dades del seu fill/a recollides en aquest full d’inscripció seran incorporades a un fitxer 
sota  la  responsabilitat del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa amb  la  finalitat d’atendre  la  sol∙licitud 
d’inscripció del seu fill/a al campus esportiu organitzat per la nostra entitat. 
Pot exercir els seus drets,  i els del  seu  fill/a, d’accés,  rectificació, cancel∙lació,  i oposició mitjançant un escrit    la 
nostra adreça: C/Dels Jocs Olímpics, s/n Terrassa 08225 Barcelona. 
Mentre no ens  comuniqui el  contrari, entendrem que  les dades del  seu  fill/a no han estat modificades, que es 
compromet a notificar‐nos qualsevol variació  i que tenim el seu consentiment per utilitzar‐les amb  la finalitat de 
poder fer efectiva la inscripció del seu fill/a al campus esportiu, així com per cedir les dades del seu fill/a a la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya per poder tramitar l’assegurança necessària per poder‐hi participar. 
D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret d’honor, a la intimitat personal 
i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge,  sol∙licitem  el  seu  consentiment  per  poder  publicar  imatges,  obtingudes  en  les 
activitats del campus esportiu, a la nostra pàgina web per donar a conèixer o publicitar les activitats realitzades per 
la nostra entitat. 
A partir de  la signatura del present  formulari vostè autoritza expressament el  tractament de  les seves dades de 
caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. 
 
Autoritzo  al  Consell  Esportiu  del  Vallès  Occidental  Terrassa  a  publicar  la  imatge  en  els  mitjans 
electrònics esmentats. 
                   SI                                     NO 
 
 

Nom i cognoms del/de la menor: _____________________________________________________     
 
DNI: ________________________ 
 

Nom i cognoms del/de la pare/mare o tutor/a legal________________________________________ 
 
DNI:________________________ 
 

Signatura 
 
 
 
 
A Terrassa, a ...... de ...............................de 2018 
 
 
 
 

 


