Club Natació Caldes
Zona Esportiva s/n
08140 Caldes de Montbui (BCN)
Tel./Fax. 93.865.04.23
cncaldes@cncaldes.cat

CONDICIONS GENERALS ESCOLA D’ESTIU 2022
1. Dates. Del dilluns 27/6/22 al divendres 29/7/22 (5 setmanes). Es pot contractar el pack de 3 setmanes o de 5 setmanes. Les
setmanes compten de dilluns a divendres.
2. Edats. S’admeten infants nascuts del 2010 al 2018 (ambdós inclosos). Cursos de P3 fins a 6è. Places limitades a cada grup
(per ordre d’inscripció).
3. Serveis. Els serveis que s’ofereixen són els següents: Acollida matí (7:45h a 9h), Matí (8:45h a 13h), Menjador (13h a 15h),
Tot el dia (8:45h a 17h) i Acollida de tarda (17h a 18h). Hi ha d’haver un mínim d’inscrits per a realitzar els serveis d’acollida.
En els serveis de menjador i de tot el dia, el preu del menú no està inclòs.
4. Preus. Descomptes aplicables només al preu de matrícula i packs d’acollides (no aplicable al menú ni als esporàdics): 5% de
descompte per a nens/es socis i fills de socis; 5% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals (cal adjuntar còpia
del carnet); 25% de descompte per a 3 o més fills. Descomptes no acumulables.
Famílies nombroses o
Socis i fills de socis
Usuaris
monoparentals
(5% descompte)
(5% descompte)
3
5
3
5
3
5
setmanes
setmanes
setmanes
setmanes
setmanes
setmanes
Matí
8:45h a 13h
209€
310€
198,55€
294,50€
198,55€
294,50€
Matí + Menjador *
8:45h a 15h
239€
368€
227,05€
349,60€
227,05€
349,60€
Tot el dia *
8:45h a 17h
269€
415€
255,55€
394,25€
255,55€
394,25€
De 7:45 a 9:00
32€
53€
30,40€
50,35€
30,40€
50,35€
Abonament
acollida
De 17:00 a 18:00
32€
53€
30,40€
50,35€
30,40€
50,35€
De 7:45 a 9:00
4,20€/dia
Acollida esporàdica
De 17:00 a 18:00
4,20€/dia
* Menú NO inclòs en el preu.
Tarda esporàdica
15h a 17h
8,40€/dia
Sortides NO incloses en el preu.
Menú esporàdic
10,25€/dia
Abonament 5 menús
41€
- Els abonaments de 5 menús són exclusius per a aquells nens/es que es quedin a dinar de manera fixa (i així ho especifiquin
al formulari de matrícula).
- Els abonaments són PERSONALS i no es poden compartir.
- Si no s’avisa abans de els 10h de que no es farà ús del servei d’aquell dia, es gastarà un dinar de l’abonament.
- Els abonaments s’adquiriran a secretaria abans o durant l’escola d’estiu.
- En el cas dels dinars esporàdics, cal avisar abans de es 10h a recepció.
- Un cop iniciada l’Escola d’Estiu NO es podran comprar abonaments d’acollida.
- Un cop iniciada i acabada l’escola d’estiu NO es farà retorn de cap abonament, ni de dies que quedin sense utilitzar.
Els preus inclouen: (1) Monitoratge: supervisió i tutoria per part dels monitors/es. (2) Activitats segons calendari i horari.
Material de tallers, manualitats, esports, jocs... (3) Assegurança de responsabilitat civil i accidents. (4) Activitats lúdiques:
inflables aquàtics, festa escuma... (5) Material i personal de neteja desinfecció (COVID-19).
5. Inscripcions i admissió. Perquè un alumne quedi correctament matriculat, és necessari que es compleixin les condicions: (1)
Haver formalitzat la matrícula online a través del web www.cncaldes.cat; (2) Fer el pagament dins el període establert i en les
formes indicades; (3) Signar la inscripció presencialment a la recepció de Les Cremades. Les inscripcions són personals i
intransferibles; (4) Entregar a recepció la documentació del nen/a: fotografia de carnet del nen/a, fotocopia de la targeta
sanitària (TSI) i fotocopia del llibre de vacunes actualitzat; i signar els documents.
USUARIS QUE VAN VENIR L’ESTIU 2021: podreu fer la matrícula directament a través de la web, entrant al vostre espai personal
(amb el vostre usuari i clau d’accés). Si no recordeu les dades d’accés, envieu correu a: attsocis@cncaldes.cat i us ho tornaran
a facilitar.
NOUS USUARIS: per poder fer la matrícula primer us hem de donar d’alta a la web. Cal que envieu un correu a:
attsocis@cncaldes.cat facilitant la següent informació:
- Dades del tutor: nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon de contacte i correu electrònic.
- Dades de l’infant/s: nom i cognoms i data de naixement.
Un cop us hagin facilitat les dades d’accés, ja podreu accedir a la web per fer la matrícula.

Inici del període d’inscripcions el 16/5/22 i finalització el 25/5/22 (o fins exhaurir places). Places LIMITADES. Es farà una reunió
telemàtica per explicar les instruccions detallades de com fer la matrícula. També es penjarà un document on es detallarà el
procés.
Ordre de preferència per les inscripcions:
- A partir del dia 16/5/22: poden realitzar la inscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris de l’escola d’estiu 2021 que
es vulguin inscriure les 5 SETMANES. També nens/es de P3 que vulguin 5 setmanes (sense que siguin socis ni usuaris 2021).
- A partir del dia 18/5/22: poden realitzar la inscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris de l’escola d’estiu 2021 que
es vulguin inscriure 3 setmanes. També nens/es de P3 que vulguin 3 setmanes (sense que siguin socis ni usuaris 2021).
- A partir del dia 20/5/22: poden fer la inscripció tota la resta de famílies que ho desitgin.
Les inscripcions que rebem durant els dies 16,17,18 i 19 que no compleixin aquests requisits, seran eliminades del procés.
Un cop feta la inscripció a través de la web, s’haurà d’anar presencialment al Club Natació Caldes per tal de formalitzar la
matrícula amb la signatura del tutor legal del nen/a i entregar la documentació. Horari de recepció: de dilluns a divendres de
10h a 13h o de 16h a 19h.
L’Escola d’Estiu del Club Natació Caldes es reserva el dret de no admetre alumnes que no duguin la documentació necessària
abans de començar l’activitat.
6. Pagament. S’ha de realitzar en el moment de la inscripció mitjançant el TPV de la web del Club Natació Caldes
www.cncaldes.cat o per transferència bancària. La plaça definitiva estarà confirmada en el moment que es rep el pagament.
Possibilitat de fraccionar el pagament només en cas de fer el pagament mitjançant el TPV de la web o presencialment a
secretaria (1r pagament en el moment de la matrícula i 2n pagament abans del 15 de juny).
Pagament per transferència: BBVA ES36 0182 6308 7701 0150 9119
Concepte: Escola Estiu. “Nom i cognoms del nen/a”. “Curs finalitzat”. “Total setmanes inscrites i horari”.
Exemple: Escola Estiu. Pep Martínez Segura. 2n. 3 setmanes tot el dia.
7. Cancel·lació, no presentació i/o abandonament de l’activitat per part del participant. Es considerarà anul·lada qualsevol
matrícula que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat. Si s’anul·la la inscripció fins a 20 dies
abans de l’inici de l’activitat (7/6/22), es retornarà el 50% de l’import de l’activitat. A partir d’aquesta data no es farà retorn de
cap import. En el cas de causes mèdiques justificades que impossibilitin al participant gaudir de l’activitat en la seva totalitat
(excepte en cas de COVID), es retornarà un 100% de l’import de l’activitat.
8. Normes de compliment obligat durant el desenvolupament de l’activitat. El participant es compromet a respectar les
normes relatives als horaris, normes de conducta i convivència, així com a complir totes les normes de caràcter general.
9. Assegurances. En compliment de la legislació actual, el Club Natació Caldes, té subscrites les pòlisses d’accidents i de
responsabilitat civil requerides d´acord amb el Decret 267/2016 de 5 juliol, que regula les activitats d’educació en el lleure en
què participen menors de 18 anys. L’Escola d’Estiu del Club Natació Caldes no respon de possibles pèrdues de béns del
participant que no s’hagin posat sota custòdia expressa de l’organització, de manera específica.
10. Protecció de dades de caràcter personal. A l’enllaç https://cncaldes.cat/texteslegals queda recollida la Política de privacitat
del Club Natació Caldes. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades
Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) l’informem que les seves dades de caràcter personal són tractades i recollides
en un fitxer el responsable del qual n’és el Club Natació Caldes. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i
exclusivament amb la finalitat de gestionar i controlar la relació existent amb el club i per a remetre tota la informació
necessària per qualsevol mitjà per a la gestió de la mateixa. En qualsevol cas pot exercir els drets d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició comunicant clarament el seu nom, cognoms i adreça a l’adreça Zona Esportiva les Cremades s/ n 08140
de Caldes de Montbui (Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic cncaldes@cncaldes.cat.
11. Ús de la imatge dels participants. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució o regulat per
la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. Si no indiqueu el
contrari, autoritzeu que la imatge del menor al qual representeu pugui aparèixer en imatges publicades a webs, vídeos o
publicacions escrites corresponents a activitats organitzades per el Club Natació Caldes. Entenc que, si be el Club Natació Caldes
utilitzarà les fotografies o imatges, de conformitat amb les normes de bon judici, el Club Natació Caldes no pot garantir ni
garanteix que qualsevol divulgació posterior de les fotografies o imatges serà objecte de vigilància o control. Per tant, s’allibera
al Club Natació Caldes de qualsevol responsabilitat relacionada amb la difusió de les fotografies o imatges, reproducció,
distribució i exhibició de les fotografies en forma impresa o qualsevol altre mitjà de comunicació, i qualsevol alteració, distorsió
o l'efecte il·lusori, ja sigui intencional o no, en relació amb l’esmentat ús.
Al formulari d’inscripció es podrà autoritzar, o no, al C.N. Caldes a fotografiar i gravar el seu fill/a durant les activitats.
12. Autorització legal per als menors. Al formulari d’inscripció s’haurà d’autoritzar al menor al qual representeu a participar a
les activitats programades per l’Escola d’Estiu del Club Natació Caldes.

13. Sortides. Sortides NO incloses en el preu. Es farà arribar a les famílies la circular informativa de les diferents sortides
programades. El preu de la sortida inclou: activitat, transport, assegurança. En cas de NO tenir contractada aquella setmana i
es vol assistir a la sortida, es podrà però el preu s’incrementa un 25% en concepte de monitoratge i assegurança.

En prova de conformitat amb les condicions generals anteriorment detallades, l’interessat/da signa el document de matrícula.

Direcció de l’Escola d’Estiu del C.N.Caldes
Caldes de Montbui, 26 d’abril de 2022

