CONDICIONS GENERALS DE L’ESPAI JOVE 2021
CLUB NATACIÓ CALDES
-INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIESDATES, EDATS, PREUS 2021:
•

•
•
•
•

L’Espai Jove es realitzarà de dilluns a divendres del 5 al 30 de juliol de 9h a 13.15h a les
instal·lacions de Les Cremades (Zona Esportiva s/n, Caldes de Montbui), i en els seus
entorns.
Les edats en les que podran participar a l’Espai Jove seran els nascuts entre el 2008 i
2005 (ambdós inclosos). Cursos de 1r ESO a 4t ESO.
El preu de les 4 setmanes serà de 225€ i el preu per setmana serà de 70€.
Els joves que siguin socis/es o fills de socis/es tindran un 5% de descompte en el preu
de l’Espai Jove.
Descompte del 25% en cas d’apuntar a 3 o més germans a l’Espai Jove o Escola d’Estiu.

INSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I ADMISSIÓ:
•

•

•
•
•

•
•

Abans de la data d’inici de les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a:
info@cncaldes.cat amb:
o ASSUMPTE: EJ + curs finalitzat + nom i cognoms del/la jove
o DADES A ENVIAR: nom i cognoms del pare/mare/tutor legal i el seu DNI
o DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
▪ Fotografia de carnet del/la jove
▪ Fotocòpia de la targeta sanitària (TSI)
▪ Fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat
Perquè els joves estiguin correctament matriculats és necessari que compleixin el
següent:
o Haver enviat la documentació necessària a info@cncaldes.cat
o Haver formalitzat la matrícula online (www.cncaldes.cat)
o Fer el pagament dins el període establert i en les formes indicades
o Signar la inscripció de manera presencial a Les Cremades
S’obriran inscripcions per a tothom el dia 17/5/21 i finalitzaran el 4/6/21 (o fins a
exhaurir places).
Les places són limitades a 72 joves. A partir d’aquest nombre es farà llista d’espera.
L’assignació de places serà per ordre de pagament.
Un cop feta la inscripció a través de la web, s’haurà d’anar presencialment al Club
Natació Caldes (Zona Esportiva Les Cremades s/n, 08140, Caldes de Montbui), per tal de
formalitzar la matrícula amb la signatura del tutor legal del/la jove.
L’Espai Jove del Club Natació Caldes es reserva el dret de no admetre joves que no
duguin la documentació necessària abans de començar l’activitat.
Al formulari d’inscripció s’haurà d’autoritzar al menor al qual representeu a participar a
les activitats programades per a l’Espai Jove del Club Natació Caldes.
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PAGAMENT:
•

•

Hi ha 3 maneres de fer el pagament:
o Mitjançant el TPV de la web del Club Natació Caldes (www.cncaldes.cat). Us
apareixerà l’opció de fer el pagament al final de tot del formulari de matrícula.
o Per transferència bancària. Podeu fer-ho a: BBVA ES36 0182 6308 7701 0150
9119. Heu d’indicar al concepte: Espai Jove. “nom i cognoms del/la jove”. “curs
finalitzat”. “total setmanes inscrites”. Un cop fet, s’haurà d’enviar el justificant
de pagament a: administracio@cncaldes.cat
o Amb targeta a recepció de Les Cremades. Haureu de fer-ho en l’horari d’atenció
de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h.
La plaça definitiva estarà confirmada en el moment que es rep el pagament.

REQUISITS GENERALS PER A APUNTAR-SE A L’ESPAI JOVE 2021:
•

Per poder participar a l’Espai Jove cal reunir els següents requisits generals:
o No tenir COVID-19 ni símptomes compatibles (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
o No haver conviscut (o haver estat en contacte estret) amb persones positives
de COVID-19 o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.
o Tenir el calendari de vacunacions actualitzat (caldrà adjuntar fotocòpia del llibre
de vacunes).
o En el cas de persones amb patologies prèvies (població de risc): caldrà que un
servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar i els faci
un certificat.
o El tutor legal del jove, juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una
declaració responsable, conforme el/la jove reuneix els requisits de salut abans
esmentat i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies
i risc que comporta.

CANCEL·LACIÓ, NO PRESENTACIÓ I/O ABANDONAMENT DE L’ACTIVITAT:
•

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 15 dies abans de l’inici de
l’activitat (20/6/21), es retornarà el 50% de l’import de l’activitat. En el cas de causes
mèdiques justificades que impossibilitin al participant gaudir de l’activitat en la seva
totalitat, es retornarà un 100% de l’import de l’activitat o s’oferirà plaça per una altra
setmana. En cas de confinament del grup, es retornarà el 30% de l’import corresponent
als dies que duri el confinament.

NORMES I COMPLIMENT DE LA NORMATIVA:
•

Els participants de l’Espai Jove es comprometen a respectar les normes relatives als
horaris i instal·lacions, normes de conducta i convivència, així com a complir totes les
normes de caràcter general.

ASSEGURANCES:
•

En compliment a la legislació actual, el Club Natació Caldes, té subscrites les pòlisses
d’accidents de responsabilitat civil requerides d’acord amb el Decret 267/2016 de 5 de
juliol, que regula les activitats d’educació en el lleure en què participen menors de 18
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anys. L’Espai Jove del Club Natació Caldes no respon a possibles pèrdues de béns dels
participants que no s’hagin posat sota custòdia de l’organització, de manera específica.
PROTECCIÓ DE DADES I ÚS D’IMATGE DELS PARTICIPANTS:
•
•

•

•

A l’enllaç https://cncaldes.cat/texteslegals queda recollida la Política de privacitat del
Club Natació Caldes.
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 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 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: Zona Esportiva Les Cremades s/n,
08140, Caldes de Montbui (Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic
cncaldes@cncaldes.cat
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 pel Club Natació Caldes. Entenc que, si
bé el Club Natació Caldes utilitzarà les fotografies o imatges, de conformitat amb les
normes de bon judici, el Club Natació Caldes no pot garantir i 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 a
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 internacional o no, en relació amb l’esmentat ús.
Al formulari d’inscripció es podrà autoritzar, o no, al CN Caldes a fotografia i gravar el
seu fill/a durant les activitats.

EXCURSIONS:
•

Les excursions NO estan incloses en el preu. Es farà arribar a les famílies la circular
informativa de les diferents sortides programades. Si un jove no assisteix a la sortida,
aquell dia no se’l podrà atendre al casal. Sortides subjectes a la normativa de la DGJ i el
PROCICAT. 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.

CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE ELS GRUPS I LES ACTIVITATS:
•

Els grups estables estaran formats per a 24 joves, amb 2 monitors/es. Aquests grups no
podran tenir contacte amb la resta de grups de l’Espai Jove.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS:
•

En cas que es detecti un jove amb simptomatologia compatible amb el COVID-19 durant
el matí, s’activarà el protocol específic que indiqui el PROCICAT i la DGJ.
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•

•
•
•

•

Cada matí, les famílies us heu de comprometre a fer comprovació de símptomes amb
un check-list que us farem arribar i una presa de temperatura del participant de
l’activitat. En cas que hi hagi simptomatologia compatible amb el COVID-19, aquell dia
no podrà realitzar l’activitat i la família no podrà portar el seu fill/a. Els monitors també
faran aquest control de simptomatologia i control de temperatura frontal en el moment
d’arribada a l’Espai Jove, i serà el valor registrat pels monitors responsables el que
prevaldrà en qualsevol cas. En cas de simptomatologia detectada per part dels
monitors, el jove no podrà participar de l’activitat d’aquell dia i no es podrà quedar.
S’han de rentar les mans sistemàticament abans i després de cada activitat. Els
monitors i el club proporcionaran solucions hidroalcohòliques per a cada grup.
Cada jove haurà de dur la seva mascareta (requisit indispensable) higiènica i
reutilitzable, que haurà de rentar cada dia i portar-la neta el dia següent.
Es donarà una samarreta de l’Espai Jove als joves, però només serà necessari portar-la
en cas que es faci alguna activitat fora de la zona de Les Cremades. (ex: pel poble o pel
bosc, excursions...). S’avisarà en el cas que sigui necessari.
Cada dia s’ha de portar una muda neta, a excepció del banyador. És recomanable rentar
la tovallola cada dia a temperatures altes.

ENTRADES I SORTIDES:
•

•

Per evitar aglomeracions en les entrades, es podrà portar als joves d’entre les 8:45 fins
les 9:15h. Cada grup tindrà una zona determinada per a l’espera del matí, distanciada
de la resta dels grups. No caldrà que entrin a la instal·lació, es quedaran fora al passeig
de davant del Club (davant del Camp de Futbol).
Per a la sortida, també farem marxar els grups per torns, per evitar aglomeracions.
Ajustant-nos al màxim a l’hora de sortida (13:15h).

Aquesta normativa es pot veure afectada en funció de com evolucioni la situació actual de la
pandèmia del COVID-19 i de la normativa interna de les instal·lacions.
En prova de conformitat amb les condicions generals anteriorment detallades, l’interessat/da
signa el document de matrícula.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu electrònic a espaijove@cncaldes.cat
i us respondrem el més aviat possible.
També ens podeu seguir a l’Instagram: @cncaldes_espaijove.
Moltes gràcies.

Direcció d’Espai Jove 2021
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