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ACTIVITAT ENTRENAMENT ESTIU ‘20
Escola Club Atletisme Tarragona

Benvolguda família,

Finalment l'escola no podrà accedir a les pistes municipals de Campclar amb més aforament, per
tant, hem decidit allargar l’activitat 4 setmanes més entre el 31 d’agost i el 24 de setembre.

L'horari i grups seran els següents:

Benjamins (2011-2012) i cadets de 1r any (2006): dilluns i dimecres de 19h a 20h30.

Alevins (2009-2010) i infantils (2007-2008): dimarts i dijous de 19h a 20h30.

A partir del 14 de setembre l’horari serà el de la temporada regular de l’escola

Benjamins (2011-2012) i cadets de 1r any (2006): dilluns i dimecres de 17:45 a 19h15.

Alevins (2009-2010) i infantils (2007-2008): dimarts i dijous de 17:45 a 19h15.

Malauradament, la categoria dels minis (2013-2014-2015) no pot recuperar l'activitat ja que no
compleix el requisit que ens han marcat el titular de les pistes que és el de preparar competicions
federades.

El preu serà de 7€ per setmana (6€ per germans/es i fills/es de socis/es) i el pagament serà
mitjançant rebut bancari o be podeu fer transferència al compte del club. Serà requisit
imprescindible estar al corrent de quotes amb l’escola.

Per tramitar la inscripció cal que ens feu arribar el primer dia d’entrenament:

- Full d’inscripció
- Compromís de responsabilitat

Per garantir les mesures higièniques i de control cal que tingueu que coneixement que:
- Abans de l’accés a la pista es prendrà la temperatura a tots els participants, no podent ser

superior a 37,2ºC.
- Tant a l’interior com a l’exterior de la pista es respectaran les distàncies de seguretat.
- L’accés a la pista és exclusiu per a atletes i es farà en grup de forma ordenada.
- Els i les atletes accediran a la instal·lació amb mascareta. La mascareta només es podrà

treure a l’hora de realitzar l’activitat física.
- Els atletes vindran canviats de casa. Tothom que accedeixi a la pista haurà d’haver-se

canviat les sabates o sabatilles del carrer per calcat esportiu. Tot i així es desinfectarà el
calçat.

- No es podrà fer ús ni dels vestidors ni les dutxes.

Esperem que ven aviat poguem començar a gaudir de la temporada regular de l’escola.

Monitors i monitores de l'ECAT
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITAT ENTRENAMENT ESTIU ‘20

DADES DE L’ATLETA

DADES DELS PARES/TUTORS SOL·LICITANTS

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

.............................................................................................................................................................................

SETMANES DE PARTICIPACIÓ

DADES DE PAGAMENT

Opció 1. Domiciliació rebut. Indiqueu compte de càrrec

ES ...... - ...............-...............-...............-.....................................................................

TITULAR: ...............................................................................................................................................

Opció 2 . Transferència al compte del club ES87 3183 4300 7310 1268 3221 indicant nom de l’atleta.

Dono el consentiment per a que el Club Atletisme Tarragona, pugui enregistrar imatges o vídeos del seu fill/a durant les
activitats de l'Escola i que aquestes puguin ser utilitzades només en la pàgina web o en cartells promocionals de la entitat.

............................, ...... d'/de ..................... de 2020. Signat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable CLUB ATLETISME TARRAGONA

Finalitat Inscripció a l’entitat.

Legitimació
El tractament és necessari per l'execució d'un contacte del que l'interessat és part o per l'aplicació a petició d'aquestes
mesures precontractuals. El tractament és necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. L'interessat presta el seu consentiment per una o vàries finalitats específiques.

Destinataris No es cediran dades a tercers, tret obligació legal i la pròpia de l’activitat amb federacions i consells esportius.
Drets Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, així com altres drets, pels mitjans establerts.

Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina
clubatletismetarragona.cat

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

NOM DEL PARE/MARE/TUTOR/A: ........................................................................... D.N.I.: .........................

............................................................................... D.N.I.: .........................

Marqueu les setmanes que participarà l’atleta:

Del 31 d’agost al 3 setembre

Del 7 al 10 de setembre

Del 14 al 17 de setembre

Del 21 al 24 de setembre


