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FORMULARI CAMPUS ESPORTIUSFORMULARI CAMPUS ESPORTIUS
Santa Coloma, el dia ........ de ................................. de .................

Per Princiesports, S.L.:

Sr./ Sra..........................................................
(Signatura)                                                                                        

L’Interesat/da:

Sr./ Sra..........................................................
(Signatura)                                                                                        

(Part a emplenar pel client) 

DADES PERSONALS

Nom i cognoms Núm. de soci

Adreça

Població Codi Postal

Telèfon Mòbil

Adreça electrònica

Núm. Passaport o DNI

Data de naixement

DADES PARE / MARE / TUTOR LEGAL

Nom i cognoms

Telèfon Mòbil

Adreça electrònica

Núm. Passaport o DNI

DADES BANCÀRIES

Forma de pagament Targeta            Efectiu           A facturar

Entitat bancària

Titular

Codi IBAN

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA
En cas que l’alumne sigui menor d’edat, nom, cognoms i DNI o passaport de les persones autoritzades a recollir-lo:

1

2

(Part a emplenar per l’empresa) El preu pot variar segons la data d’inscripció

SOCI/SÒCIA CAMPUS PREU SUP. MENJAR PREU SUP. PRINCIKIDS PREU

 Sí   No  Sí   No  Sí   No

DATES ESCOLLIDES VAIG PARTICIPAR AL CAMPUS DE: DESCOMPTE / BONUS

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
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Reglament de les escoles esportives de Princiesport: 
Per formar part del Campus és imprescindible haver entregat la 
documentació necessària a la recepció del club.

Pagaments:
El pagament es farà en les dates marcades per Princiesport. Es pot pagar 
al moment o bé, si es vol facturar, es pot girar a final de mes. 

Si el rebut és retornat pel banc, se li comunicarà l’impagament al soci 
mitjançant correu electrònic, perquè aboni el rebut pendent més la 
comissió del banc en concepte de gestió bancària, a la recepció del club. 

La falta d’assistència de l’alumne no l’eximeix del pagament de la quota. 

Baixa del Campus:
En cap cas tindrà dret a la devolució íntegra ni percentual de l’import de la 
quota corresponent un cop s’hagi iniciat el campus. 

Per fer la baixa serà necessari comunicar-ho per escrit a la recepció 
del club. 

Anul·lacions i canvis: 
La pista i l’entrenador seran assignats per Princiesport, alumnes i pares 
hauran d’acceptar aquests criteris. 

Per sol·licitar qualsevol canvi o modificació sobre els horaris de l’alumne, 
el grup, etc. cal informar-ho al professor de l’alumne o al coordinador de 
l’escola. 

Per facilitar el correcte funcionament de l’escola i de l’activitat, 
l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri oportunes 
pel que fa als horaris, dies de les classes i grups d’alumnes. 

Si l’alumne té un motiu de causa major, com una lesió, per la qual no 
pot assistir a les classes, caldrà aportar la documentació necessària per 
donar-se de baixa el temps que duri la lesió. 

Si la classe no es pot fer per raons meteorològiques, aquesta es perdrà i 
l’import no es retornarà. 

Important: 
Els alumnes que necessitin una atenció específica per part dels entrenadors 
per qüestions de salut, hauran de portar el certificat mèdic corresponent. 
Serà responsabilitat de l’alumne qualsevol incident que pugui tenir lloc 
durant la pràctica esportiva. 

Princiesport, no es fa  responsable de les lesions que pugui patir l’alumne 
durant l’activitat. 

Normativa dels alumnes:
Al Manual del Soci trobarà detallada la normativa, drets i obligacions que 
té cada client que participa al Campus. És obligació del client conèixer, 
entendre i respectar tot el que estableix el Manual del Soci, així com 
complir-ho i garantir una bona utilització de les instal·lacions. 

Queda totalment prohibit:
• Qualsevol classe de menjar o beguda durant l’entrenament o ús de 

les instal·lacions. 
• La mala utilització de les instal·lacions i el material del Club. 
• L’ús d’aparells electrònics durant l’entrenament, excepte si ho 

autoritza el tècnic. 
• L’ús de calçat o vestimenta no adequada per l’entrenament. 
• La falta de respecte o agressió de qualsevol mena a altres usuaris o 

personal del club. 
• Hi ha zones habilitades per a la pràctica esportiva. L’ús de pilotes 

fora d’aquestes no està permesa. 
• Queda absolutament prohibit fumar dins les instal·lacions del club. 
• Els pares no poden estar dins del terreny de joc durant  

els entrenaments.

Normativa Covid
En funció de les demandes del Govern d’Andorra s’hauran de complir les 
mesures de seguretat.

En cas de cancel·lació per COVID-19, Princiesport oferirà o 
compensarà als alumnes amb una invitació per al següent Campus 
que organitzi el club. 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
De conformitat amb la llei 15/2003 sobre la protecció de dades personals, 
Princiesports, S.L., comunica que totes les dades recollides s’incorporen 
a un fitxer de titularitat pròpia. Un cop tractades, aquestes dades passen a 
formar part de la gestió del programa de socis del Princiesports, S.L. amb 
la finalitat de gestionar l’alta i la seva condició com a client.

Tanmateix, consent explícitament el tractament de la meva imatge i de 
les seves dades biomètriques amb l’única finalitat de gestionar la seva 
condició de soci, així com l’accés a les instal·lacions, i si és el cas, les 
seves dades de salut que faciliti voluntàriament en contractar serveis 
que comportin tractar aquest tipus de dades (serveis de nutrició, 
fisioteràpia, etc...)

Per aquest motiu, la totalitat de la informació requerida és indispensable 
per dur a terme correctament aquesta finalitat i posem al seu coneixement 
el seu dret d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les 
seves dades així com altres drets que s’expliquen a la informació addicional, 
comunicant per escrit aquests efectes directament a Princiesports o per 
correu electrònic a club@princiesport.net. I pot consultar la informació 
addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals  
i sobre els drets d’imatge a: www.princiesport.net.

En cas de litigi, les parts es sotmeten expressament a la llei i jurisdicció del 
Principat d’Andorra.

  Accepto les condicions estipulades a la política de privacitat sobre el 
tractament de les meves dades per rebre comunicacions comercials 
de Princiesports, S.L. relacionades amb novetats, ofertes i tota 
informació susceptible d’interessar el soci.

NORMATIVA

L’interessat/da:

Sr./ Sra..........................................................
(Signatura)                                                                                        
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Autoritzo a la PRINCIESPORTS, S.L. a presentar a cobrament davant l’entitat bancària que es dirà, tots els rebuts i càrrecs que provinguin de la 
utilització dels serveis PRINCIESPORTS, S.L., ja sigui quotes de soci, aparcament, tractaments o altres serveis,

Aquesta autorització romandrà en vigor fins que no es revoqui per escrit. 

DRETS D’IMATGE

L’interessat/da:

Sr./ Sra..........................................................
(Signatura)                                                                                        

L’interessat/da:

Sr./ Sra..........................................................
(Signatura)                                                                                        

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA I ÚS D’IMATGES PER PART DE
D’acord amb allò disposat als articles 13 i 17 de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, CONSENTEIXO 
EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Princiesports S.L. a captar, tractar, publicar i distribuir imatges (fotografies i vídeos) del meu/meva fill/a o fills/
es amb finalitats informatives o promocionals.

Així mateix, s’autoritza que les imatges es puguin publicar en publicacions internes com dossiers i manuals de venda que posin en valor els 
serveis mitjançant l’experiència de l’usuari, a les xarxes socials i a la pàgina web, així com publicacions de relativa immediatesa i potencialment 
permanents. Tanmateix, les imatges es poden publicar en mitjans destinats a la promoció i la publicitat, en qualsevol tipus de suport.

Per altra banda, declaro haver estat informat que l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició es farà davant de Princiesports, S.L. 
i conforme a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

En aquest mateix sentit, el consentiment aquí donat es podrà revocar en qualsevol moment adreçant un escrit a PRINCIESPORT, Av. d’Enclar, 
105. Santa Coloma AD500.

Per tot això, declaro que:

 Sí    No, autoritzo l’ús de les imatges del meu/meva fill/a o fills/es per a finalitats mencionades.

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA


