
Escola Esportiva
Estiu 2019
—Inscripcions

Del 27 de maig a 14 de juny
—Edats

Infants nascuts de 2005 fins a 2014
—Preu setmanal

Empadronats, 52,50 €
No empadronats 56,70 €

—Escola sencera
(del 25 de juny a 26 de juliol)
Empadronats, 178,50 €
No empadronats, 192,60 €

Autorització

Responsable Ajuntament de Ripollet I els seus Patronats Municipals
Finalitat L’Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats Municipals tractaran les dades que ens facilitin els interessats en un 
tràmit o gestió per tal de donar resposta a la seva sol·licitud de manera íntegra, eficient i eficaç, entenent que això compor·
tarà l’ús adequat i limitat de les seves dades.
En cap cas les dades seran utilitzades en tràmits no concurrents amb el sol·licitat ni es realitzaran tractaments que suposin 
la pressa de decisió basada únicament en el tractament automatitzat.
Conservació de les dades Les dades personals proporcionades es mantindran sempre en els sistemes de registre de 
dades de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats en virtud de l’art. 6.1 RGPD, excepte en casos que es sol·liciti pel 
propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s’esborraran dels sistemes d’informació d’aquests ens. 
Legitimació del tractament La base legal per al tractament es troba a:
—La Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
—Reglament Europeu de Protecció de Dades  2106/679
Destinataris Les seves dades seran comunicades als diferents àmbits de treball de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus 
Patronats que tinguin la competència executiva en la matèria sol·licitada. 
Així mateix podran ser comunicades a d’altres AAPP per tràmits concurrents sempre que:
—l’interessat hagi prestat el consentiment concretat i limitat a l’ús que se’n deriva de la instància i tràmit iniciat per aquesta 
o una altra administració i presti el seu consentiment unívoc.
—el responsable de tractament sol·liciti la seva conformitat, sempre de manera  prèvia a la cessió de dades. 
Exercici de drets En qualsevol moment l’interessat podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició, supressió i 
portabilitat.

Nom i cognoms 

DNI 

Autoritzo ) No autoritzo )

A l’Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats a fer ús de les imatges que puguin ser enregistrades durant l’activitat en les 
diferents pàgines webs i xarxes socials municipals, documentació publicitària o informacions sobre el servei. Així mateix, 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats es comprometen a fer un ús responsable de les imatges, respectant els drets, 
la dignitat i l’honor en els termes establerts a la legislació vigent aplicable. Inclou la pròpia imatge i la dels menors, dels quals 
sóc tutor o tutora, que participen en l’activitat. 
De conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar, i a la pròpia imatge, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’ado·
lescència.

Drets d’imatge

Autoritzo al meu fill/a 
a participar en totes les activitats de l’Escola Esportiva Estiu 2019 que es realitzen en les instal·
lacions municipals (Poliesportiu, Pavelló Joan Creus, parcs i/o altres)

Protecció de dades

—Activitats
Jocs esportius i tradicionals
Piscina cada dia
Esports a l’aire lliure
Tallers i manualitats
…i fins a 15 activitats diferents
cada setmana

—Més informació
Poliesportiu Municipal
Tel. 936 929 752
pame·ripollet.org



—L’Escola Esportiva Estiu 2019 està destinada a infants d’edats compreses entre els 5 anys 
(nascuts al 2014) i els 14 (nascuts al 2005).

—El període d’inscripció serà de 27 de maig a 14 de juny. Un cop passada aquesta data, només 
s’admetran inscripcions en funció de la disponibilitat del servei. Les inscripcions per setmanes 
finalitzaran el dimecres anterior a la setmana inscrita, a les 20 h. La disponibilitat màxima del 
servei setmanal per a cada grup d’edat és de 30 inscrits.

—Els preus són els següents:
       Empadronats No empadronats

Preu setmanal     52,50 €  56,70 €

Pack 5 Setmanes (de 25 de juny a 26 de juliol) 178,50 €  192,60 €

—Amb el preu s’inclou un casquet de bany que s’haurà de dur obligatòriament tots els dies. Les 
famílies que inscriguin germans/es en el mateix període tindran una bonificació del 20% en cada 
inscripció. 

—Els infants inscrits que no siguin abonats al PAME i visquin a Ripollet hauran de presentar un 
certificat d’empadronament o el DNI actualitzat per tal de poder aplicar la taxa local.

—Totes aquelles persones que es vulguin inscriure a l’Escola Esportiva Estiu 2019 ho podran fer 
personalment a la consergeria del Poliesportiu Municipal, de dilluns a divendres, de 8 a 21 h, i 
dissabtes, de 9 a 14 h.

—El pagament i la documentació necessària es lliurarà en  el moment de la inscripció.
—Durant l’Escola Esportiva Estiu 2019 només s’acceptaran baixes per motius mèdics. Les baixes 

que es produeixin un cop començada l’Escola no tindran cap devolució sobre l’import de la 
quota, a excepció de les justificades amb un certificat mèdic. En aquest cas, es tornarà la part 
proporcional del curs des del moment de la notificació de la baixa. 

—A la pàgina web del Patronat Municipal d’Esports de Ripollet (pame·ripollet.org) es pot trobar 
tota la informació referent a l’Escola Esportiva.

—Un cop formalitzada la inscripció, l’infant té la plaça assegurada. 
—Cada dia l’infant ha de portar roba i calçat esportius, esmorzar, beguda, gorra,  casquet de bany 

(facilitat pel PAME), banyador, tovallola i sabatilles de piscina. 
—Caldrà que l’infant vingui de casa amb la crema solar posada.

Poliesportiu Municipal
—Jocs psicomotrius per als més petits.  
—Jocs preesportius i esportius.
—Jocs tradicionals.
—Jocs de taula.
—Activitats aquàtiques.
—Esports col·lectius: futbol, futbol sala, 

bàsquet, handbol, hoquei, beisbol, etc.
—Esports individuals: atletisme, tennis, tennis 

taula, etc.
—Tallers i manualitats.
—Activitats físiques dirigides amb coreografies.

Pavelló Municipal Joan Creus
—Jocs psicomotrius amb material 

divers, per a grup de 5 i 6 anys.
—Esports de xarxa: voleibol, bàdminton 

i tennis platja.

Parcs
—Jocs i activitats a l’aire lliure.
—Jocs tradicionals.

Activitats

Normativa
Nom i cognoms 

Domicili       Població 

Telèfon del domicili     Data de naixement  

Cal adjuntar fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’infant

En cas d’emergència, cal trucar a 

1. Nom      Parentiu amb l’infant 

2. Nom      Parentiu amb l’infant 

Telèfons de contacte: 1.    2. 

Dades sanitàries i aspectes de salut

Presenta alguna diversitat funcional (física, psíquica)? Sí ) No ) Quina? 

Està al corrent de vacunes? Sí ) No )

Sap nedar? Sí ) No )   

Té alguna al·lèrgia? Sí ) No ) Quina? 

Anoti qualsevol aspecte que sigui rellevant a l’hora d’atendre l’infant                    
 

Marqui amb una X les setmanes a les que s’inscriu

) Setmana 1 (del 25 al 28 de juny) ) Setmana 2 (de l’1 al 5 de juliol)   

) Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol) ) Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol) 

) Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol) ) Pack 5 Setmanes (de 25 de juny al 26 de juliol)
  
Signatura del pare/mare/tutor

Nom i cognoms 

Domicili 

Ripollet, a  de    de 2019

Full d’inscripció


