ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GMVERTICAL
www.gmvertical.cat info@gmvertical.com

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
Fotocòpia del DNI del jove i fotografia mida carnet
Fotocòpia de la targeta sanitària del jove
Fotocòpia del DNI de la persona que signa l’autorització

Fitxa d’inscripció
Quota: 20€ al mes Inclou assegurança, material i monitoratge

Dades personals
1r cognom.......................................................... 2n cognom........................................................................
Nom......................................................................... Data de naixement.....................................................
Adreça....................................................................... CP.................... Població...........................................
Nom del tutor/a.............................................................................. Telèfon del domicili..............................
Telèfon Mòbil (indiqueu la persona de contacte)................................E‐mail................................................

Autorització
En/na.......................................................................................................... amb DNI...................................
com a (1) .......................................... d’en/de na...........................................................................................
(1) Pare, mare o tutor/a
Autoritzo als responsables de l'Associació Esportiva GMVertical a portar al meu fill/a al centre mèdic, i faig extensiva
aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència i sota la
direcció facultativa adequada.
I també autoritzo al meu fill/a a ser fotografiat per records i treballs posteriors de l'Associació Esportiva GMVertical.
En cas contrari, marqui la casella: No

.............................................................................a......................de....................................de....................
D´acord amb la LO 15/199, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, li comuniquem que les seves dades estan incloses en el nostre fitxer
ADMINISTRACIÓ GENERAL, amb la finalitat de desenvolupar gestions derivades de la
relació que existeix, així com per realitzar trameses d´informació (promocions,
activitats, publicitat), sempre que no ens manifesteu la vostra oposició. A més, té dret
d´accès, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades dirigint-se a GMVertical
Pavelló Poliesportiu, Riells i Viabrea (Girona) o bé al mail: info@gmvertical.com

SIGNATURA del pare/mare/tutor
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Inscripcions, preu i forma de pagament
Les inscripcions a les activitats s’efectuaran presencialment a les nostres instal·lacions.
Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció fins a completar les disponibles. GMVertical es reserva el
dret d’ampliar o disminuir el nombre de places d’una activitat o suspendre‐la.
La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament emplenada, i un
cop s’hagi realitzat el pagament íntegre del preu.
Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat
En cas que un participant decideixi no participar en una activitat, haurà de comunicar‐ho, per escrit, a
GMVertical per tal que procedeixi a l’anul·lació de la inscripció.
En cas d’abandonament d’un participant durant el desenvolupament de l’activitat no es retornarà cap import
d’inscripció i les despeses derivades de l’abandonament aniran a càrrec del participant.
Anul·lació i modificació d’activitats per part de GMVertical
L’Associació Esportiva GMVertical es reserva el dret d’anul·lar alguna de les seves activitats, així com el de
modificar algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació.
Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l’activitat o de la seva programació, que es dugui a terme
abans de l’inici de l’activitat, serà comunicada al participant i aquest tindrà el dret de poder anul∙lar la seva
inscripció.
Normes durant el desenvolupament de l’activitat
Els participants de l’activitat hauran de respectar les normes de convivència establertes per part de l’equip de
monitors relatives als horaris, a l’obligació de participar a les activitats, a normes de conducta, a convivència i
respecte vers l’equip de monitors i la resta de participants.
Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de les instal·lacions en què
es desenvoluparan les activitats.
Queda totalment prohibida la possessió i consum de tabac, begudes alcohòliques i altres substàncies
addictives.
Per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permet
que els participants portin telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, videoconsoles, aparells de reproducció de
música etc. GMVertical no es farà responsable, en cap cas, de la pèrdua o incidències provocades en aquests
efectes personals.
Qualsevol incompliment de les normatives establertes, pot derivar en l’expulsió del participant. Aquesta
decisió serà comunicada als familiars o tutors legals del participant, i aquests hauran d’assumir les despeses i
accions derivades del seu retorn.
Assegurances i assistència mèdica
Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, tal i com preveu la
normativa vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat.
L’Associació Esportiva GMVertical vetllarà per l’assistència mèdica dels participants en cas de malaltia o
accident. En cas de ser necessari, i amb la finalitat de satisfer aquesta assistència, s’efectuarà el transport d’un
participant mitjançant el vehicle que es consideri adient.
Interpretació i aspectes no previstos
L’Associació Esportiva GMVertical es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de
participació. Així mateix, es reserva el dret a resoldre, de la forma que estimi oportuna, aquells aspectes no
previstos en la mateixa.

