ESCOLA D’ESTIU 2018
L’Escola d’estiu de Trial es portarà a terme durant l’última setmana de juny i les tres primeres de juliol en horari de
8h45 a 13h15. Com cada any hem preparat un entretingut programa d'activitats i jocs que giren entorn la bicicleta.
El nostre objectiu és que els nens i nenes gaudeixin de l'estiu i s'ho passin d’allò més bé practicant l’esport que més
els agrada.

QUI POT VENIR
L’Escola d’estiu de Trial està pensada per a tots els nivells, no importa si mai no has practicat Trial. Està adreçada a
nens i nenes a partir de 5 anys, nascuts l’any 2013 o abans.

ON HO FEM
Tindrà lloc a Calldetenes on es disposa d’un ampli circuit permanent de Trial, a més l’entorn disposa d’extenses
àrees naturals que permeten la pràctica de l’esport i realitzar moltes activitats a l’aire lliure. Durant les activitats
d’estiu la piscina no pot faltar, així doncs durant la setmana també hi anirem a refrescar-nos.
Durant tota la setmana les bicicletes poden quedar-se a les nostres instal·lacions per evitar trasllats. També
disposem de servei de reparació per si algú ho necessita.
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OBJECTIUS





Potenciar la pràctica del Trial i altres activitats esportives amb un valor educatiu
Ajudar en el desenvolupament físic i intel·lectual dels nens i nenes
Fomentar la capacitat de relació amb els altres
Transmetre respecte envers la natura i el seu entorn

PREUS I SERVEIS
El preu d’una setmana és de 55€, dues setmanes 105€, tres setmanes 150€, quatre setmanes 190€. El segon germà
inscrit tindrà un descompte del 10%.
Les setmanes no es podran fraccionar si per alguna causa algun dia no es pot venir. La inscripció inclou la samarreta
de l’Escola de Trial, l’entrada a la piscina i la bicicleta si no es té.
Altres serveis:
 Acollida de 8h00 a 8h45 (5€/setmana) o esporàdic (3€/dia)
 Dinar i vigilància de 13h00 a 15h00 (31€/setmana) o esporàdic (10€/dia)

FORMA DE PAGAMENT
Mitjançant transferència bancària:
 IBAN: ES25 2100 7001 3702 0007 1410
 Titular: Trialsport Club Esportiu
 Concepte: “Nom del participant”
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INSCRIPCIÓ
El termini d’inscripcions finalitza el dia 15 de juny. El mínim d’assistents per setmana és de 8. Si arribada aquesta
data no hi ha el mínim requerit, la setmana serà anul·lada i l’import de la inscripció serà retornat.
Cal enviar aquesta inscripció juntament amb còpia del DNI, còpia de la targeta sanitària i el comprovant de la
transferència a info@trialsport.es. Confirmada la inscripció us farem arribar la resta d’informació amb el material
que cal portar.
Assistència setmanes:
Acollida 8h00 a 8h45:
Dinar 13h00 a 15h00:

25 al 29 juny
25 al 29 juny
25 al 29 juny

2 al 6 juliol
2 al 6 juliol
2 al 6 juliol

9 al 13 juliol
9 al 13 juliol
9 al 13 juliol

16 al 20 juliol
16 al 20 juliol
16 al 20 juliol

Dades del nen/a
Cognoms: ................................................................................................ Nom: ...............................................................
Data de naixement: ................................................................................ DNI:.................................................................
Necessita bicicleta de Trial?.................... Nivell de Trial: ....................... Pot anar a la piscina?......................................
Dades de contacte
Nom pare: ........................................................................... DNI: .....................................................................................
Nom mare: .......................................................................... DNI: .....................................................................................
Telèfon pare:....................................................................... E-mail: .................................................................................
Telèfon mare: ..................................................................... E-mail: .................................................................................
Adreça: .............................................................................................................................................................................
Població: ............................................................................. CP: .......................................................................................
Dades sanitàries
És al·lèrgic? ....................................... A què? ..................................................................................................................
Té intoleràncies ................................ A què? ..................................................................................................................
Pren alguna medicació? .................... Quina/es?.............................................................................................................
Amb quina administració? ...............................................................................................................................................
Quins medicaments no pot prendre? ..............................................................................................................................
Està vacunat contra el tètanus (en vigència)? .................................................................................................................
El nen/a és soci d’alguna mútua? ....................................................................................................................................
N. targeta sanitària (CatSalut)?........................................................................................................................................
Observacions
.........................................................................................................................................................................................
Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de
la pertinent direcció facultativa. Així mateix el/la sotasignat declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal
relació amb els dames companys i que està vacunat segons la normativa sanitària vigent.
El sotasignat declara que pot prendre la medicació necessària, puntualment i en cas de necessitat i que en cas de qualsevol incidència que pugui
sorgir per causa del subministrament administrat, se’n fa l’únic responsable.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. És per això que dono el meu consentiment a la direcció del l’escola de trial per poder fer ús de
fotografies i/o vídeos on apareguin els meus fills/es.

.................................................... ,a ...........d .................................... de 20 ......
Signatura autorització pare, mare o tutor legal
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