
 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS: ALTES, BAIXES I RESERVES 

(MENORS DE 18 ANYS) 

 

Inscripcions i quotes 

El període d’inscripció serà del dia 13 de maig a l’1 de juny del 2022. 

El pagament de les quotes de les activitats d’estiu es podran fer en metàl·lic i/o amb targeta de 

crèdit. 

Baixes 

Quan un/a usuari/a causa baixa d’alguna activitat, sigui quin sigui el motiu, no existeix la 

possibilitat de recuperar les quantitats pagades, ni d’aplicar aquestes quantitats a un altre 

usuari, i deixar-les en dipòsit per a cobrir parcial o totalment activitats posteriors que realitzés 

el mateix usuari/a. No pagar la quota d’inscripció comporta la baixa automàtica. 

COVID-19 

En cas de la no realització del campus es retornarà el 100% de l’import efectuat. 

Dades personals 

Les dades de caràcter personal que es facilitin durant el període d’inscripció o d’alta quedaran 

registrades en un fitxer propietat de Tot un món d’esports 2017 S.C., amb la finalitat d’atendre 

els usuaris de l’equipament esportiu. Els interessats/des poden exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Tot un món d’esports 2017 S.C. 

Benestar i salut 

El pare/mare/tutor/a, en el moment de fer la inscripció, té l’obligació d’informar de qualsevol 

malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, diabetis,...) que pateix el/la participant, i si pren alguna 

medicació, així com a qualsevol altra qüestió relacionada amb la salut que sigui rellevant pel 

normal desenvolupament de les activitats. També s’ha d’informar si hi ha alguna necessitat 

específica respecte a l’alimentació (al·lèrgia, règim,...) que s’atendrà en la mesura del possible.  

Places  

Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció. Tot un món d’esports 2017 S.C. 

es reserva el dret a no dur a terme aquelles activitats o torns en què no s’arribi a un nombre 

mínim d’inscripcions, la qual cosa comportaria el retorn íntegre de les quantitats satisfetes. 

 

 

 
Nom i cognoms participant:____________________________________________________ 

 
 
Signatura pare, mare o tutor legal: _____________________________ Data_____________ 

 


