Anella Olímpica de Montjuïc
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PREINSCRIPCIÓ MENORS ACTIVITATS ESPORTIVES
NO S'ACCEPTARAN FORMULARIS INCOMPLERTS

DNI nen/a:

Nom i Cognoms:
Nom I DNI pare/mare/tutor/a legal:
Data de Naixement:

CatSalut (4 lletres+10 dígits):

Correu electrònic:
Has estat inscrit/a al Club anteriorment? SI

Tens familiars o germans/nes al Club? SI

NO

Adreça:

Número:

Pis:

NO

Porta:

C.Postal:

Població:

Telèfon 1:

Pertany a: MARE

PARE

PROPI

CASA

ALTRES:

Telèfon 2:

Pertany a: MARE

PARE

PROPI

CASA

ALTRES:

Número de compte bancari IBAN: E S

QUINA ACTIVITAT VOLS FER?
ACTIVITATS TEMPORADA

Marcar només una casella

DIES
dl-dc

dm-dj

dl

dm

dc

dj

Babygim (P3, P4 i P5)
De 1r a 6è Primària
Iniciació Gimnàstica Artística
De 1r ESO a 1r Batxillerat
Activitats gimnàstiques
De 3 a 12 anys
Circ en miniatura (3 a 5 anys) - Escola de Circ
Jugant amb el circ (6 a 12 anys) - Escola de Circ
Horari (en cas de ser necessari indicar):
TALLA DE LA SAMARRETA (només per nous inscrits): 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 (ANYS) | S | M | L | XL
EN RELACIÓ A L’ASSEGURANÇA
A causa de les restriccions econòmiques, a partir de la temporada 14-15 el Consell Català de l’Esport no podrà continuar assumint
aquests costos. Per aquesta raó en inscriure el/la vostre/a fill/a menor d’edat té dues opcions:
OPCIÓ 1: si vostè no sol·licita cap assegurança, el Club entén que en cas d’accident esportiu vostè es dirigirà directament
a la Seguretat Social o a la seva Mútua Privada.
OPCIÓ 2: si vostè vol una assegurança s’haurà de posar en contacte amb el Club Esportiu INEF Barcelona i sol·licitar-la.
El cost serà addicional a les despeses de les activitats.

EN RELACIÓ A LA RECERCA
En foment de la investigació i de la recerca esportiva, el Club Esportiu INEF Barcelona participa en estudis d'aquesta índole, pel
que:
1-

Els alumnes de l'Escola Esportiva poden formar part d'aquests estudis sempre i quan es tracti de tècniques no invasives.
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S'informarà puntualment de treballs d'investigació que es realitzin.

EN RELACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que les vostres dades i les del/de la vostre/a fill/a, recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la
responsabilitat del CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA amb la finalitat de poder atendre la sol·licitud del seu fill/a, d'associar-se a la
nostra entitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AV. DE
L'ESTADI 12 08038, BARCELONA.

Així mateix, d'acord el que s'estableix en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, i sempre que no se'ns sol·liciti el contrari, sol·licitem el consentiment per utilitzar les imatges (fotografies i videos)
captades del participant o del/de la vostre/a fill/a, durant el desenvolupament de les activitats al nostre club, amb finalitats informatives
o promocionals de l'entitat.
AUTORITZO el tractament de les imatges
NO AUTORITZO el tractament de les imatges

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:
•

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

•

Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la
inscripció.

•

En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera
individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la
COVID-19.

El participant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret
267/2020, que el participant reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ
D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN ACTIVITATS ESPORTIVES
En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...…................. en qualitat de pare/mare o tutor/a de
…………………………………………………………………….. amb DNI/NIE …………………….. que:
Sí
No pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació.

Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………
Entitat que desenvolupa l’activitat: …………………….………………………………………………..
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Activitat proposada: ………………………………………………………………………………………
Data d’inici l’activitat: …………………………………………………………………………………………

Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat referenciada a l’encapçalament participi a
les activitats de l’organització exposada, i que accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les
Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per
COVID-19. (Marqueu el que procedeixi)

INEFC Catalunya ha facilitat el Pla de contingència i reincorporació progressiva a la feina presencial. (5 de juny 2020)
•

http://inefc.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nova-Noticia-00447

•

http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Pla-de-desconfinament-INEFC-20200528.pdf

Aquest document, serà actualitzat al setembre de 2020 en funció de l’evolució de la pandèmia i será d’obligatori cumpliment.
Qualsevol qüestió que no vingui recollida en el Pla de contingencia, com a norma general, seran d’aplicació les mesures que
determini el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. (25 de maig 2020)
•

http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Pla-contingencia-i-reincorporacio-v5.pdf

Més informació: Coronavirus, afectacions a INEFC http://inefc.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/

Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc
Declaro que el/la participant compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable de l’activitat, no essent
grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc.
En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del participant a través de mòbil
mitjançant trucada o missatge telefònic.
Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19
Accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19 del Centre i que
figuren alguns d’ells al final d’aquest document.
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació de l’activitat al COVID-19
Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació en casos
d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les mesures i procediments que proposen.
Consentiment informat sobre COVID-19
Declaro que, sóc conscient dels riscos que implica la meva participació en l’activitat en el context de la crisis sanitària
provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva pròpia responsabilitat.
Signatura del participant, pare/mare o tutor/a

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 20….
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MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19
1-

El o la menor no hauria d’assistir a l’activitat si…

•

És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada o per tenir afeccions mèdiques
anteriors com hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o
immunodepressió).

•

Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el COVID19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)

•

Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre
aquest presentava símptomes (a una distància menor de 2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai
sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de símptomes, en
els últims 14 dies.

2-

Recomanacions per als i les assistents a l’activitat

•

Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat.

•

Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.

•

Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.

•

Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.

•

Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir o
estossegar, després de tocar superfícies potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40
segons.

•

En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels avantbraços.

•

En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l preferentment en un cubell que tingui
tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.

•

Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.

•

Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de distància i
d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.

3-

Desplaçaments a l’activitat

•

Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal
d’aproximadament 2 metres.

•

Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot mantenir la distància interpersonal.

•

Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i mantenir la major distància
possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un VTC).

•

En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distància interpersonal amb la resta
d’usuaris.

•

Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.
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4-

En el desenvolupament de l’activitat

•

Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la distància i mesures de seguretat.

•

Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi.

•

Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància interpersonal d’aproximadament 2
metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar el contacte físic continu amb d’altres participants.

Signant aquest document, ACCEPTO TOTA LES MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ AIXÍ COM LA NORMATIVA D’ÚS DE
LES INSTAL·LACIONS DE L’INEFC DE BARCELONA

A partir de la firma del present formulari, vostè autoritza expressament el tractament de les vostres dades de caràcter personal per a la
finalitat especificada, per part del CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA.

Nom i cognoms del pare/marea o tutor/a:

DNI:
Signatura:

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 20….

