
 

 

Autoritzo el/la menor, les dades del qual consten més amunt, a participar a totes les activitats 
programades en el casal en el qual s’inscriu com: banyar-se al mar, caminar per les roques, caminar pel 
bosc, fer snorkel i fer petites sortides. 

 
Autoritzo a les següents persones a recollir el menor un cop finalitzades les activitats del Casal: 

1.   *Relació:  _ 
2.   Relació:   
3.   Relació:   
4.   Relació:   
5.   Relació:   

* (A l’apartat “Relació” cal especificar el vincle que té aquesta persona amb el menor (p.e.: pare, mare, avi, amic de la família...) 
 
 

Autoritzo al menor, les dades del qual figuren en aquest document, a marxar sol del casal un cop 
finalitzades les activitats. 

He llegit i accepto les condicions de participació al Casal del Mar 2017 en el full adjunt a l’inscripció. 

Estic d'acord en entrar al grup de WhatsApp del Casal del Mar on se m'informarà d'aquesta activitat, de 
possibles canvis d'última hora i d'activitats relacionades. És un grup exclusivament per notificacions i 
consultes sobre el Casal del Mar i qualsevol tipus d'SPAM no relacionat comportarà l'expulsió del grup. 
 
 

FITXA D’AUTORITZACIÓ - CASAL DEL MAR - 2018 
 

Dades del participant 
 

Nom i Cognoms: ________________________________________________________________________________ 
Data de naixement: ______________________________________________________________________________ 
Adreça: _______________________________________________________________________________________ 
Codi postal: _________________   Població: _________________________________________________________ 
Telèfon 1: _______________________  Telèfon 2: _____________________ Telèfon 3: _______________________ 
Correu electrònic: _______________________________________________________________________________ 
 

Autoritzacions 
 

Documents que cal adjuntar per fer la inscripció 
 

1) Fitxa de salut, autorització d’imatge i full d’inscripció signat pel pare, mare o tutor/a. 
2) Una fotografia mida carnet. 
3) Fotocòpia de la targeta de la seguretat social (CatSalut) / Mútua sanitària 
4) Comprovant de transferència bancària * 

 
*Fins que no s’hagi realitzat el pagament de la bestreta la inscripció no serà vàlida. 

 
 

Firma del pare/mare/tutor: 
 
 
 

Nom i Cognom de qui firma: 

DNI de qui firma: 

Data:  de  del 2018 
 
 
 

Les dades contingudes en aquesta fitxa seran tractades amb la màxima confidencialitat tal i com disposa la normativa vigent en relació a la 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest casal està organitzat per l'Associació Mediambiental XATRAC. De conformitat amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999), les 
dades subministrades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat descrita. Es podran 
exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment d'allò que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta 
o comentari personal al respecte, mitjançant la tramesa d'una notificació de correu electrònic a l'adreça info@xatrac.org 

mailto:info@xatrac.org
Anna
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TERMES I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT  - Casal del mar 2018 

 

Aquest document conté els termes i condicions d’inscripció i pagament que s’han de complir quan es realitzen inscripcions a l’activitat 
“Casal del mar” de 2018. Els termes i condicions que a continuació s'indiquen són d’aplicació obligatòria. 

Aquestes Condicions regiran la relació contractual entre la persona usuària (entenent com a usuària qualsevol persona física o 
jurídica que s’inscrigui en aquesta activitat que ofereix l’Associació Mediambiental Xatrac, amb NIF G55014179 i domicili a 
Urbanització Font de Sant Llorenç (bústia 39), Lloret de Mar. 

Tota consulta, queixa o correspondència relativa a aquestes Condicions s’hauran de dirigir a les dades de contacte indicats a l’apartat 
de Contacte de la nostra pàgina web. 

 
NORMES GENERALS. INSCRIPCIÓ AL CASAL DEL MAR 

 En cap cas es podran inscriure al casal nens que compleixin els 4 anys durant el 2018. 
 Caldrà fer la inscripció del casal del mar mitjançant el formulari de preinscripció de la pàgina web www.xatrac.org, o a la 

Casa del Mar. 
 La inscripció no serà efectiva fins que s’hagi fet el pagament de la bestreta. 
 Caldrà fer el pagament de l’activitat 15 dies abans de què el nen comenci a venir al casal.  

o En cas de packs de 5 a 8 setmanes, es podrà realitzar un segon pagament 15 dies abans de la meitat de l’estada; 
o si en cas de packs de més de 8 setmanes, es podrà fer un tercer pagament 15 dies abans de finalitzar el casal. 

 Les places són limitades i seran cobertes segons l’ordre d’inscripció, i pagament. En cas de grups complets, es faran llistes 
d’espera per ordre d’inscripció i pagament. 

 El grup de tarda estarà condicionat al nombre d’inscripcions. 
 S’haurà d’escollir un mínim de dues setmanes per a realitzar l’activitat, i aquestes hauran de ser consecutives. 

REDUCCIONS PACKS MULTI-SETMANA 

 En cas de reduccions de les setmanes, no es retornarà la bestreta de les setmanes “anul·lades”. Així la quota definitiva 
serà la suma del pack adquirit finalment, més la bestreta de les setmanes anul·lades. 

AMPLIACIONS PACKS MULTI-SETMANA 

 En cas d’ampliacions del nombre de setmanes, s’haurà de comprar un nou pack de les setmanes que es vulgui ampliar. 

ANUL·LACIONS PACKS MULTI-SETMANA 

 En cas d’anul·lació, no es retornarà la quota de la bestreta.  
 En cas d’impossibilitat d’assistència per causa major produïda abans o fins el mateix dia de l'inici del curs, es retornarà 

íntegrament tots els diners abonats. S’haurà de comunicar al/la referent tècnic de l’entitat a la major brevetat possible i amb 
justificant (mèdic/viatge...). 

DESCOMPTES 

 Les preinscripcions que es realitzin durant el mes d’abril i maig, es beneficiaran d’un 10% de descompte sobre el preu 
corresponent. Aquest descompte només serà efectiu si el pagament de la bestreta es fa durant els mesos d’abril i maig. 

 Els germans tindran un 10 % de descompte sobre el preu corresponent.  
 Els socis de l’entitat disposaran de molts descomptes en les activitats de Xatrac; així mateix, gaudiran d’un descompte del 

10% sobre el preu corresponent a la inscripció del casal del mar.  
 Descomptes multi-setmana fins al 20% de descompte. 

* Els descomptes de socis i germans són acumulables entre sí, però no amb la promoció per compres anticipades.  

* Tots els descomptes s’apliquen sobre els preus dels packs setmanals, en cap cas sobre els serveis complementaris (menjador, 
setmanes extres, acampada...) 
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