
Important: un cop abonada i confirmada la plaça, no es retornaran els diners. Qualsevol canvi 
estarà subjecte a la disponibilitat de places.

En cas que el nen/la nena tingui capacitats diferents o malaltia crònica s'haurà de fer una 
entrevista prèvia a la formalització de la inscripció.

El CLUB NATACIÓ SANT ANDREU l'informa que les seves dades seran incorporades a un 
fitxer el responsable del qual és aquesta entitat, amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i 
de gestionar la relació entre vostè i l'entitat, així com per comunicar-li informació. Té la possi-
bilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, dirigint 
un escrit, acreditant la seva identitat a les oficines del CLUB.
El Club Natació Sant Andreu té dret a realitzar les fotografies que cregui adients per a l'arxiu 
històric de l'activitat.

Si el/la nen/a tingués febre, no ha de venir a l'esplai.
En cas de seguir una medicació,  heu d'intentar fer quadrar l'horari perquè no coincideixi amb 
les hores de l'esplai. En cas que això no sigui possible, ens haureu de portar un certificat 
mèdic que indiqui la medicació a prendre i una autorització firmada juntament amb el medica-
ment. Escriviu en la MATEIXA CAPSA del medicament, el NOM, L'HORA I LA DOSI.
No es donarà cap medicament sense el certificat i l'autorització firmada.
Totes aquestes circumstàncies podran ser tractades particularment i no obstant això, el club 
es reserva el dret d'inscripció.

Els/les  nens/es que siguin al·lèrgics a aliments que els pugin provocar greus trastorns de 
salut, hauran de portar el menjar de casa. En aquests casos és necessari transmetre-ho al 
club mitjançant un informe mèdic. 
Totes aquestes circumstàncies podran ser tractades particularment i no obstant això, el club 
es reserva el dret d'inscripció.

Recomanem que no portin diners, objectes o joguines de valor.
El club no es farà responsable de la pèrdua o trencament d'aquests objectes.

Les entrades i sortides seran pel Carrer Dublín 10

Quan un/a nen/a marxi sol, haureu de portar una autorització (demanar a la coordinadora o al 
monitor/a) signada. 
Cap nen/a marxarà sol sense autorització.

*** les sortides estan condicionades a l'evolució de la pandèmia

AUTORITZACIÓ SORTIDES DEL CASAL DEL CN SANT ANDREU

El/ la Sr/ Sra       amb DNI
com a tutor/a  legal de: 
 l’autoritzo a fer les sortides i excursions  realitzades durant  els casals d'estiu del CN Sant 
Andreu.

Barcelona, a     2021

Signatura:

NORMATIVA  CASAL ESTIU 2021


