Data d’inscripció:

1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes

Setmanes

215 €
367 €
496 €
641 €
785 €

140 €
217 €
271 €
341 €
410 €

Sense Dinar

221 €
373 €
510€
652 €
797 €

Amb Dinar

146 €
223 €
285 €
352 €
422 €

Sense Dinar

(+ de 16 anys)
Amb Dinar

N.S. LIMITAT
(+ de 16 anys)

N.S. INTERMITENT

295 €
455 €
582 €
712 €
857 €

Amb Dinar

Amb Dinar

285 €
432 €
555 €
680 €
819 €

220 €
305 €
357 €
412 €
482 €

1

2

3

4

Més

De conformitat amb l'establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament
titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- amb la finalitat de poder realitzar la gestió administrativa i comercial. El
tractament de les dades queda legitimat d'acord amb la relació comercial que ens uneix. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Tenen dret a accedir, rectificar i
suprimir les dades, així com a altres drets, tal com es detalla a la informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina
web: www.federacioacell.org

“La Federació ACELL es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi de grup que cregui oportú amb la conseqüència del càrrec econòmic extraordinari
a la quota.
La Federació ACELL es reserva el dret a qualsevol canvi d’activitat, tant de grup com individual per raons d’organització.”

Samarreta extra 5,00 €/unitat.

Signatura:

210 €
282 €
330 €
380 €
444 €

Sense Dinar

(N.S. INTERMITENT + LIMITAT)
Sense Dinar

(de 8 anys endavant)

N.S. EXTENS I GENERALITZAT NENS (de 8 a 16 anys)

Informa’t de la possibilitat de places becades.
En les ampliacions per setmanes, no s’aplicaran els benificis de les tarifes per torns contractats inicialment.

Del 27 de juny al 1 de juliol
Del 4 de juliol al 8 de juliol
Del 11 de juliol al 15 de juliol
Del 18 de juliol al 22 de juliol
Del 25 de juliol al 29 de juliol

DATES DEL CAMPUS

Jo ..................................................................................................................... amb DNI ....................................................
com a responsable de ..............................................................................................................................edat ......................
amb domicili a ........................................................................................................................... C.P. ....................................
ciutat .................................................... telèfon 1 ................................................. telèfon 2 ................................................
correu electrònic ................................................................................................................................ autoritzo al meu fill/filla
a participar en totes les activitats programades al Campus d’Estiu 2022, que organitza la Federació ACELL, durant les dates
marcades.
Marqueu amb una creu les opcions escollides:

Full d’Inscripció “CAMPUS 2022”

del 27 de JUNY fins al 29 de JULIOL de 2022

EMPORTA’T
UNA SAMARRETA
DE RECORD *
Organitza:
Amb el suport de:
Amb la col·laboració de:

* Fins a finals d’existències.

ACTIVITATS ESPORTIVES I LÚDIQUES

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

Tennis / Padel

Hoquei

Psicomotricitat

Tallers de manualitats

• Persones amb discapacitat intel·lectual residents a Catalunya.

Bàsquet

Natació

Tennis-Taula

Gimcanes

Futbol Sala

Aeròbic

Spinning

Jocs aquàtics

Handbol

Petanca

Voleibol

• Per aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà realitzar una entrevista prèvia per assignar grup
i portar la següent documentació:
· 1 foto mida DNI
· Fotocòpia del Certificat que acrediti una discapacitat intel·lectual
· Full d’inscripció de la Federació ACELL
· Llicència federativa de 15 € (a part del cost del Campus)
· Certificat mèdic
· Butlleta dades bancàries de la Federació ACELL
· Full d’inscripció “CAMPUS”
· Formularis d’hàbit i autoritzacions

Caminades entre natura
per Collserola
Moltes altres activitats com: Fit-ball, Streching...

• Aquells que ja heu participat o sou federats de la Federació ACELL:
· Full d’inscripció “CAMPUS” i renovar la documentació que calgui.
• Recordeu que per poder realitzar el Campus, és imprescindible lliurar tota la documentació en
regla demanada en aquest fulletó d’informació a qualsevol de les nostres oficines:

INSTAL·LACIONS - EQUIPAMENTS
Piscina Climatitzada
Pista descoberta
Sala de Fitness

2 Hidromassatges
Solàrium
Zonas verdes

HORARI - PERSONA DE CONTACTE - PLÀNOL
de 9.00 a 17.00 h.
C/ Olympe de Gouges, s/n
(Recinte Mundet) 08035 Barcelona
Per demanar informació:
Tels. 93 428 27 50 - 93 318 39 44
Persona de contacte: Digna Bravo
digna.bravo@federacioacell.org

Pista coberta (Mundet)
Piscina de xipolleig
Sala d’activitats dirigides

C.E.M. Mundet: de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 h.
Termini d’inscripció: 30 de maig de 2022

PAGAMENTS
La facturació es realitzarà la setmana del 20 de juny per domiciliació bancària tant pels socis com
pels no socis.
A tots aquells esportistes, que no se’ls pugui facturar per manca de la butlleta de dades bancàries
de la Federació ACELL o devolució del rebut, no se’ls permetrà l’entrada al Campus.
En cas de baixa per motiu justificat, si es comunica amb 20 dies d’antel·lació a l’inici de
l’activitat, s’abonarà el 80% de l’import. Si es fa amb 15 dies s’abonarà el 50% i amb 10
dies el 20%, però si s’avisa amb menys de 10 dies, no hi haurà cap abonament.

