
 

 

PREUS I HORARIS

FOTO

INSCRIPCIÓ AL CAMPUS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL SON HUGO 2021
LLINATGES_________________________________________________________ NOM______________________________

ADREÇA_______________________________________________________ POBLACIÓ______________________________

CP _____________________ NAIXEMENT _______________________ TELÈFON ___________________________________

TELÈFON 2 _________________________________________ TELÈFON 3 _________________________________________

EMAIL ____________________________________COL·LEGI _________________________________ CURS _____________

AL·LÈRGIES _________________________________________________ MALALTIES ________________________________

A TENIR EN COMPTE:

• IVA inclòs a totes les activitats.
• No hi ha descomptes al menjador.
• Dicdrac no tornarà els doblers en cas de cancel·lació 

per part de les famílies. 
• La informació es publicarà al nostre Facebook i al 

web Dicdrac.
• S’ha d’aplicar un descompte en el preu d’activitats 

ordinàries del 15% als germans/germanes i a les famílies 
nombroses / monoparentals (s’ha de presentar una còpia 
del llibre de família). Els descomptes no són acumulables.

□ JUNY                  □ 1-15 JULIOL                  □ 16-30 JULIOL                   □ 1-13 AGOST                  □ 16-31 AGOST                 □ SETEMBRE
□ ACTIVITATS ORDINÀRIES DEL CAMPUS DE 9 A 14 h      □ GUARDERIA MATÍ DE 7.30 A 9 h      □ GUARDERIA MIGDIA DE 14 A 15.30 h
□ ACTIVITATS D’HORABAIXA DE 15.30 A 17 h
SERVEI DE MENJADOR DE 14 A 15.30 h □ SÍ / □ NO  -  □DIES: ______________________________________________________________________
AUTORITZA A NEDAR SENSE MANIGUETS?  □ SÍ / □ NO

OBSERVACIONS
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ:
Jo, __________________________________________________________________________________ amb DNI __________________________________, 
com a pare/mare/tutor/a de __________________________________ autoritz el/la participant a assistir al campus d’estiu i participar a totes les 
activitats i sortides programades, coneixent la normativa, les activitats i els riscs que suposen, i a prendre les decisions medicoquirúrgiques 
necessàries sota la supervisió facultativa. 

Protecció de dades de caràcter personal: el responsable del tractament és DIC DRAC, S.L.O., amb domicili al carrer de la Indústria, 33, baixos, 07013 Palma, telèfon 971220528 i a/e 
informacion@dicdrac.net. Podeu sol·licitar-nos l'accés a les vostres dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, sol·licitar la seva portabilitat, a 
oposar-se al tractament, i presentar una reclamació davant una autoritat de control. La finalitat del tractament és la gestió i el desenvolupament d’aquesta activitat i finalitats 
promocionals. Només es comunicaran les vostres dades quan calgui per al desenvolupament correcte i el control d'aquesta activitat, i, si escau, a altres tercers tals com a federacions 
esportives, entitats bancàries i companyies asseguradores, o d’altres per obligació legal. La legitimació per al tractament ordinari deriva de l'acte d'inscripció i de l'atenció d'obligacions 
legals. El tractament per a finalitats promocionals es basa en l'interès legítim del responsable. Les dades seran conservades durant la prestació del servei i el temps necessari per a 
atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Dades sensibles: necessitam tractar dades sensibles d'inscrits (dades de salut, minusvalidesa o al·lèrgies). En 
proporcionar aquestes dades consentiu expressament que siguin tractats per a adaptar l'operativa a les eventuals necessitats de l'inscrit. Aquest tractament és indispensable per al 
desenvolupament correcte de l'activitat. Fotos i vídeos: per a informar el públic sobre les nostres activitats podem realitzar vídeos o fotografies durant les activitats i difondre aquest 
material a través dels nostres webs, xarxes socials, fullets o mitjans de comunicació, de manera no limitadora.

□Autoritz l'ús de la imatge/veu del meu fill/filla per DIC DRAC. 

Aquest consentiment es presta de forma gratuïta, durant el temps que considerem necessari per a les finalitats abans descrites i a l'empara del que disposa l’LO 1/1982, sobre protecció 
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

□Vull rebre informació de DIC DRAC per mitjans electrònics.

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA:
Jo________________________________________________________________amb DNI __________________________ com a pare/mare/tutor/a de 
___________________________________________________ autoritz el/la participant a sortir de les activitats amb una persona autoritzada per mi:

Nom de la persona autoritzada 1: ____________________________________________________________DNI ___________________________________
Nom de la persona autoritzada 2: ____________________________________________________________DNI ___________________________________

POT SORTIR TOT/TOTA SOL/SOLA?  □SÍ   □NO

A __________, de ____________________ de 20_________  

A continuació, han de firmar tots els/les tutors/es legals del/de la participant. En cas que només sigui possible la firma d’un dels dos 
tutors/es, heu d’aportar una còpia de la documentació oficial que ho justifiqui.

PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI ____________________ Firma:
PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI ____________________ Firma:

Act. ordinàries del campus: de 9 a 14 h
Guarderia de matí: de 7.30 a 9 h 
Guarderia de migdia: de 14 a 15.30 h
Activitats d’horabaixa: de 15.30 a 17 h
Servei de menjador: de 14 a 15.30 h

10,50 €/dia
2,50 €/dia
2,50 €/dia
2,50 €/dia
6,50 €/dia

PREU DIARI

Juny (del 23 al 30)
Setembre (de l’1 al 9)
Aquests preus són per juny i 
setembre, no per dies esporàdics. 

Act. ordinàries del campus: de 9 a 14 h
Guarderia de matí: de 7.30 a 9 h 
Guarderia de migdia: de 14 a 15.30 h
Activitats d’horabaixa: de 15.30 a 17 h
Servei de menjador: de 14 a 15.30 h

206,00 €
50,50 €
50,50 €
50,50 €
154,50 €

PREU MENSUAL

Juliol (de l’1 al 30)
Agost (de l’1 al 31)

Act. ordinàries del campus: de 9 a 14 h
Guarderia de matí: de 7.30 a 9 h 
Guarderia de migdia: de 14 a 15.30 h
Activitats d’horabaixa: de 15.30 a 17 h
Servei de menjador: de 14 a 15.30 h

108,00 €
25,50 €
25,50 €
25,50 €
77,50 €

PREU QUINZENAL

Juliol (de l’1 al 15 – del 16 al 30)
Agost (de l’1 al 13 – del 16 al 31)



APUNTA’T AL CAMPUS 
ESPORTIU D’ESTIU 

2021

COM US HI PODEU APUNTAR?
Procés d’inscripció al campus d’estiu:

1.PREINSCRIPCIÓ: a través del nostre web 
(www.dicdrac.net), heu de realitzar una preinscripció 
per família, especificant-hi el nom de cada participant. 
Dicdrac us enviarà  un  correu electrònic amb la cita per 
a poder formalitzar-ne la inscripció a les oficines (c. de 
la Indústria, 33, baixos. 07013 Palma). Quan en faceu la 
preinscripció, hi heu d’especificar:

a. Nom del campus d’estiu en el qual us voleu 
apuntar.
b. Llinatges i nom del/ de la participant, i si n’hi ha 
més d’un a la mateixa família.
c. Data de naixement (del participant o dels 
participants de la mateixa família).
d. Telèfon de contacte.
e. Adreça electrònica.
f. Dates d’assistència i serveis complementaris.
g. Si hi participarà un altre germà o germana en les 
mateixes dates.

2. INSCRIPCIÓ: una vegada realitzada la preinscripció, 
rebreu un correu electrònic amb les indicacions 
pertinents per a fer la inscripció. 

Si disposau de firma digital electrònica amb certificat 
digital dels dos tutors legals, es podrà formalitzar la 
inscripció de manera electrònica tal com us 
especificarem al correu electrònic que rebreu. Si no en 
disposau, rebreu una cita per a acudir presencialment a 
les nostres oficines de Dicdrac.

NORMATIVA A TENIR EN COMPTE: és obligatori 
assistir a les oficines de DicDrac amb mascareta, mans 
netes i sempre respectant la distància de seguretat 
entre els usuaris. Si no compliu la normativa, no us 
podrem atendre i perdreu la cita.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

COM I QUAN INFORMAREM?

EN QUÈ CONSISTEIX
EL CAMPUS?

Oferim un campus esportiu d’estiu amb activitats molt 
diverses, adaptades a les edats i als interessos dels 
participants.

Els monitors són persones qualificades i amb una 
àmplia experiència en el sector del temps lliure infantil 
i juvenil, i en esports.

Farem: activitats esportives, activitats 
ludicoesportives, jocs, activitats d’expressió corporal i 
tallers...

L'entrada i sortida al campus es farà escalonadament 
per grups que concretarem a la circular informativa 
que estarà disponible al web de Dicdrac.

Al web de Dicdrac disposareu d’una circular informativa 
en què es detallaran l’organització, el funcionament i la 
gestió del campus.

QUÈ CAL DUR CADA DIA?

POLIESPORTIU MUNICIPAL 
SON HUGO

C. de la Concòrdia, s/n

AMB EL SUPORT DE:

POLIESPORTIU MUNICIPAL

SON HUGO

PLACES LIMITADES!
*Subjecte a les mesures sanitàries de 

prevenció a l’àmbit del lleure que es puguin 
estipular i a l’evolució de la pandèmia del 

covid-19. 
*Tota la informació queda subjecta al canvi de 
normativa segons evolució de la pandèmia del 

covid-19.

• Tots els dies: gorra, berenar, aigua, protecció 
solar i roba còmoda.
• Ús obligatori de mascareta a partir de 6 anys. 
• Per a l’esport: gorra, roba còmoda i calçat 
esportiu.
• Jocs d’aigua: banyador, tovallola i sabates 
d’aigua. 

DICDRAC S.L.U.
Carrer de la Indústria, 33 baixos,  07013, Palma (Illes Balears)

informacion@dicdrac.net

Horari d’atenció telefònica: 615 22 12 23 – 627 23 06 66
de dilluns a divendres

de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h


