
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat. 

 

INSCRIPCIÓ CAMPUS MULTISPORTS 
ESTIU 2022 

 
AQUEST DOCUMENT UNA VEGADA OMPLERT I JUNTAMENT AMB ELS DOCUMENTS 
QUE ES DEMANA, S’HA D’ENVIAR A: singletrackescola@gmail.com 
 
DADES PERSONALS DEL NEN/A o NOI/A 
 

NOM I COGNOMS______________________________________________________ 

 

Data de naixement                    Edat  ___________ 

Adreça  Població  Codi Postal     

Telèfon de contacte. Tèl 1   Tèl. 2   Tèl.3   

 
ALTRES DADES  IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE 
 
Nom de la mare   Nom del pare      

Correu electrònic mare  Correu electrònic pare      

Realitza activitat física o esportiva habitualment (quina)    

Malalties i/o al·lèrgies a tenir en compte?         

Hi ha algun tipus d’aliment que no pot consumir, quin?     

Hi ha algun tipus d’activitat que no pugui realitzar? Quina?       

Teniu o tindreu carnet de soci de la piscina municipal d’Aguilar (2022)? ____________ 

Sap nedar?____________________________________________________________ 

 
Observacions:   

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ  

- Foto del DNI i targeta targeta sanitària 
- Foto comprovant bancari  

Document d’inscripció correctament omplert i enviar-ho a: 

singletrackescola@gmail.com 
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-  
ORGANITZACIÓ SETMANAL I INCRIPCIÓ (clic a la setmana/es que el nen/a vol 
assistir al campus). Recordar que les places van per odre de inscripció i el grup de 
petits és una novetat i haurà de tenir un mínim de 6 i un màxim de 12 per setmana.  
 

- 1a SETMANA (27 juny a l’1 de juliol): activitat especial Escalada (mitjans i 
grans) 
 - PETITS: (2015-2014): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

natació, gimkama, taller i piscina.  

- MITJANS (2013-2011): jocs al bosc, esports col·lectius, orientació, btt, iniciació als 

esports, tennis taula, jocs d’aigua, natació, gimkama, volei platja, piscina i Escalada (Pati 

Vertical). Per tant un dia s’hauran de recollir a Manresa (grup GRANS) 

-  GRANS (2010-2006): orientació, esports col·lectius, natació, btt, tennis taula, piscina, 

volei platja i escalada (Pati Vertical). Per tant un dia s’hauran de recollir a Manresa. 

 

 - 2a SETMANA (4 juliol al 8 juliol): activitat especial kayac 
- PETITS: (2015-2014): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

gimkama, taller i piscina. Trekking a la riera (Solsonès, la riera cobreix 40-50cm 
màxim) 
-  MITJANS (2013-2011): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

natació, gimkama, volei platja, tennis taula, gimnàstica i Kayac (pantà Sant Ponç) 
-  GRANS (2010-2006): orientació, esports, natació, btt, tennis taula, piscina, volei platja i 

Kayac (pantà Sant Ponç) 
El dia del kayac (7 juliol) s’arriba a Aguilar de Segarra a les 17.30h.  

 

- 3a setmana (11 juliol-15 juliol): activitat especial EXCURSIÓ O CIM al 
Berguedà 
 - PETITS: (2015-2014): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

gimkama, taller i piscina i  EXCURSIÓ al Berguedà (BUS) 
-  MITJANS (2013-2011): jocs al bosc, orientació, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

natació, gimkama, btt i CIM al Berguedà (BUS) 

-  GRANS (2010-2006): orientació, esports,  triatló,  natació, tennis taula, piscina, btt, i 

CIM al Berguedà (BUS). 

El dia del CIM s’arriba a Aguilar de Segarra a les 18.00h.  
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- 4a setmana: (18 juliol-22 juliol): activitat especial TRAVESSA AMB BTT 
(mitjans i grans).  
- PETITS: (2015-2014): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

gimkama, taller i piscina i activitats sorpresa.  
-  MITJANS (2013-2011): jocs al bosc, orientació, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

natació, gimkama, i travessa amb btt.  
-  GRANS (2010-2006): orientació, esports,  triatló,  natació, tennis taula, piscina, i 

travessa amb btt 
 

- 5a setmana: (25 juliol-29 juliol): activitat especial TRAVESSA A PEU 
(grans).  
- PETITS: (2015-2014): jocs al bosc, orientació, btt, iniciació als esports, jocs d’aigua, 

gimkama, taller i piscina i activitats sorpresa.  
-  MITJANS (2013-2011): jocs al bosc, orientació,  triatló, iniciació als esports, jocs 

d’aigua, natació, gimkama, btt i activitats sorpresa.  

-  GRANS (2010-2005): preparació i  travessa  a peu (25, 26 i 27juliol). Els grans aquella 

setmana només fan 3 dies de CAMPUS en format travessa a peu pel Berguedà dormint 

amb un Refugi. El desplaçament a Bagà va a càrrec dels familiars el dimarts 26 al matí i 

el dimecres 27 a la tarda.  

 

 

Si algun participant tot i la edat de naixement vol anar a un grup que no li tocaria 
per edat, que ho anoti a Observacions o al enviar al mail. 
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AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE (PARE/MARE I/O TUTOR) 
 
En/na   amb DNI    autoritza a 

  a assistir al CAMPUS MULTIESPORT 2022; Així 
com si es el cas, traslladar el nen/a al CAP o serveis mèdics convenients si no es 

localitzen els representants legals. 

- Autoritzo el meu fill/a a assistir al CAMPUS MULTIESPORT que organitza el i 
OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS i CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA a 

realitzar les activitats esportives previstes setmanalment.  

- Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en imatges relacionades amb l’activitat 
i a les xarxes socials. 

- Autoritzo el meu fill/a banyar-se  a la piscina municipal d’Aguilar de Segarra 

- Autoritzo que el meu fill/a retorni a casa de manera autònoma i sense ser 

acompanyat/da d’un adult. 

- A ser desplaçat si fos necessari en vehicles particulars d’altres pares o 

persones vinculades a l’escola, i en cas d’accident sigui atès d’urgència pel 

personal sanitari adient. 

- A que el monitor o personal vinculat al club realitzi les primeres cures en cas 

que fos necessari 

- Declaro que el meu fill/a per poder assistir al l’activitat té cobertura sanitària 

amb la seguretat social i està al corrent de les vacunacions corresponents a la 

seva edat. 

- Que el nen/a o el noi/a passi a ser soci del CLUB ESPORTIU BIKE 

CATALUNYA per tal de tramitar l’assegurança de l’activitat corresponent sense 

cap cost addicional.  

 

Signatura del pare/mare o tutor legal: 
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PREUS DEL 20 MAIG AL 15 DE JUNY 
 
SETMANA I PARTICIPANT: 65€ / participant (inclou totes les activitats) 
 

-Opció diària menjador fins a les 15h (80€/participant). 
 
-Opció un dia menjador: 3€ 

 
 
A PARTIR DEL 16 DE JUNY EL PREU SERÀ DE 70€/ participant / setmana 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE PAGAMENT 
 
 
1. Transferència bancària amb l’import exacte al següent nº de compte: 
 
ES43 2100 0198 1202 0058 2502 
 
 
2. Enviar el comprovant via correu electrònic 
 
3. No es considerarà feta afectiva la inscripció si no s’ha enviat el justificant 
 
 
 
 

  

Segon germà 65€ dinar i fins a les 15h.
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