ESCOLA DE GENIS
Santa Coloma, el dia ........ de ................................. de .................
DADES PERSONALS
Nom i cognoms
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
Entitat bancària
Titular
Codi IBAN
AUTORITZACIÓ PER LA SEVA 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
3

ESPORT
Anglès

Natura

Princidance

Teatre

SOCI

Activitat

NO SOCI

1 hora a la setmana

2 hores a la setmana

1 hora a la setmana

2 hores a la setmana

Anglès

40 €

70 €

80 €

110 €

Natura

20 €

-

60 €

-

Princidance

20 €

35 €

60 €

75 €

Teatre

20 €

-

60 €

-
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NORMATIVA
Reglament de l’escola de genis de Princiesport:
Per poder formar part de l’escola de genis de Princiesport és imprescindible
haver entregat la documentació necessària a la recepció del Club.
Pagaments:
El pagament es farà en les dates marcades per Princiesport. És pot pagar
al moment o bé si estè la facturació activada, 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualsevol classe de menjar o begudes 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, inclosos els mòbils, 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.

Baixa de l’escola de genis:
Perquè la baixa sigui efectiva s’haurà d’omplir el formulari de baixa que
posaran a la seva disposició a la recepció del Club.

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

En cap cas tindrà dret a la devolució íntegra ni percentual de l’import de la
quota corresponent al mes en què es doni de baixa.

En cas de cancel·lació per covid, Princiesport oferirà o compensarà als
alumnes amb classes a futur.

Per tal que la baixa sigui efectiva el mes en què es presenti la sol·licitud, cal
que aquesta s’entregui a la recepció del Club abans del dia 15 de cada mes.

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.

En el cas que un alumne es doni de baixa i passat un temps vulgui tornar
a les classes no se li garanteix mantenir el mateix horari que abans, se
l’inclourà al grup que tingui disponibilitat.
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.

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 al contractar serveis
que comportin tractar aquest tipus de dades, per exemple, serveis de
nutrició, fisioteràpia.

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.

Per aquest motiu, la totalitat de la informació requerida és indispensable per
poder 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.

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

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

Important:
Tant els alumnes majors d’edat com els menors, es donen per assabentats
que el Club pot fer ús de la seva imatge i dades personals.

	Accepto les condicions contingues 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.

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.

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 és responsable de les lesions que pugui patir l’alumne
durant l’activitat.

L’Interesat/da:

Normativa dels alumnes:
Al Manual del Soci trobarà detallada la normativa, drets i obligacions
que vostè adquireix quan ve a l’escola de genis. 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.

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

Queda totalment prohibit:
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