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FOTO 

Nº Entrada: 

Nº Registre: 

INSCRIPCIÓ 20-21 
DADES GIMNASTA 

Nom i Cognoms 

Data de naixement 

Adreça 

Població 

Nº CatSalut DNI 

C.P.

Curs Tel. Gimnasta 

DADES PARES 

Nom i Cognoms Mare 

Nom i Cognoms Pare 

Adreça 

Població 

Telèfons: 

Nom: Telèfon: 

Nom: Telèfon: 

Correu electrònic
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Quotes 

Competició: 55€ 

Escola 2 dies: 30€ (2 hores/setmana) 

Escola 1 dia: 20€ (1 hora/setmana) 

AQUEST ANY NO HI HA MATRICULA 

FORMA DE PAGAMENT

Domiciliació:   

Cal omplir el full d’autorització  de domiciliació que trobareu   al final d’aquest document.
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AUTORITZACIÓ ÚS IMATGES I DADES 

Autoritzo a la meva filla, les dades de la qual consten més amunt a participar a totes 
les activitats programades en l'activitat de gimnàstica rítmica i, o artística. Tanmateix 
autoritzo a que pugui ser ATESA pel metge en cas d'accident o malaltia, per el que 
adjunto fotocòpia de la 
targeta de la Seguretat Social. 

El sotasignant manifesta la intenció d’inscriure’s com a gimnasta del Club Rítmica 
Begues i com a tal serà respectat i respectarà en tot moment les normes de conducta 
del reglament de règim intern del club. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i 
regulat per llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquesta entitat demana el consentiment als 
pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin les seves filles/fills 
clarament identificables. Fotografies corresponents a activitats organitzades per 
l'entitat i publicades a revistes, diaris, pagina web oficial del club i filmacions 
destinades a difusió pública no comercial. 

El sotasignant en qualitat de pare, mare o tutor/a del/de la gimnasta es compromet a 
respectar i fer respectar pel seu fill/a el reglament de règim intern del club, Així com 
autoritza la difusió de la seva imatge en fotografies o vídeos del Club. 

Tal i com preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè adient la seva 
sol·licitud d'inscripció, la relació contractual existent entre ambdues parts i els tràmits 
administratius que d'aquesta es derivin, així com per a l'enviament per qualsevol mitjà 
d'informació sobre productes i serveis futurs de la nostra Entitat que poguessin ser del seu 
interès. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CLUB RÍTMICA 
BEGUES, amb domicili a 08859 BEGUES (BARCELONA), C/MAJOR, 14. 
Posem al seu coneixement el dret que l'assisteix d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, mitjançant la 
presentació d'un escrit al mail crbegues@gmail.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI. 
Igualment, en atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l'article 18.1 
de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, Vostè 
autoritza al CLUB RÍTMICA BEGUES a que pugui donar tractament al ús de la imatge del seu 
fill/a o tutoritzat en relació a les activitats realitzades al interior de la nostra Entitat, per la 
seva inclusió al Web www.clubritmicabegues.com, en fulletons informatius, a les xarxes 
socials gestionades pel CLUB RÍTMICA BEGUES i/o en qualsevol altre acció divulgativa que 
pugui iniciar-se des de l'Entitat. 

Signatura pare, mare o tutor/a Signatura del/de la Gimnasta 
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Normativa funcionament Club Rítmica Begues 

Benvinguts i Benvingudes al Club Rítmica Begues. 

A continuació informarem del reglament de règim intern del nostre club i de com serà el 
nostre funcionament. 

El Club està dividit en dos grups, per una banda el grup d’escola i per altra banda el grup 
de competició i cada grup està dividit en diferents classes segons l’edat. 

Escola: Grups on entrenen els/les gimnastes d’iniciació i que s’orienten de forma lúdica 
com a activitat extraescolar. Aquest grup tindrà un horari d’entrenament de dues hores 
setmanals. Us oferim la possibilitat d’escollir entre dos dies a la setmana o un sol dia a la 
setmana. 

Competició: Grups on entrenen els/les gimnastes que competiran durant la temporada. 
Aquests grups estan dividits per edats. L’horari d’entrenament serà de 2 hores seguides, 
3 dies a la setmana. 

Cap gimnasta podrà passar del grup d’escola al grup de competició si la seva entrenadora 
no ho considera oportú. Hi ha molts factors que determinen el canvi d’un grup a l’altra, 
en cas que es vulgui canviar a una gimnasta de grup les entrenadores parlaran primer 
amb les famílies i posteriorment amb la gimnasta. 
Els entrenaments extraordinaris es comunicaran amb antelació i hauran d’estar 
confirmats per totes les parts, és a dir, famílies, gimnastes, entrenadores i junta directiva. 

El club es fa càrrec de les llicencies escolars i de l’assegurança. 

Junta Directiva 

Presidenta Secretaria 
Veronica Jiménez Irene Guevara 
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Pagaments 

Els rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada més, en cas de devolució les despeses 
ocasionades per la gestió aniran a càrrec de la família. En cas de que hi hagi alguna falta 
de pagament d’una quota mensual i no s’aboni en el mateix mes, la gimnasta no podrà 
accedir a les classes fins que es liquidi la quota pendent, les despeses de devolució i 
la del mes en curs.  

Funcionament Club 

Abans de començar l’activitat s’haurà d’haver emplenat el full d’inscripció i haver-lo 
entregat via e-mail o bé a l’institut de Begues en horari d’entrenament. Caldrà haver 
presentat el full d’inscripció amb totes les dades, la circular de l’autorització de 
imatge, una fotocopia de la targeta sanitària (CatSalut) i una fotografia de carnet. 

Els pares acompanyaran fins a la porta de l’institut als seus fills, deixant-los i recollint- 
los a les hores estipulades de forma puntual, sense poder passar o quedar-se a dins, 
sempre i quan no sigui requerit per l’entrenadora, ja que pretenem que els diferents 
horaris es puguin dur a terme de forma paral·lela sense molestar a l’altre classe amb les 
entrades o sortides. 

Les entrenadores s’esperaran a que totes les alumnes hagin marxat a última hora, es per 
això que preguem es respectin els horaris. 

Per a qualsevol dubte o comentari que sorgeixi, cal que parleu amb la vostra 
entrenadora, que comunicarà el fet a la coordinadora i donarà resposta després de 
parlar amb la junta directiva, si fos necessari. 

Les gimnastes hauran de respectar i tenir cura del material esportiu del club i de 
l’instal·la cio, si hi hagués qualsevol anomalia, caldrà comunicar-ho. 

Les gimnastes hauran de mostrar respecte cap a les entrenadores i totes les persones 
relacionades amb l’activitat, de igual manera hauran de mostrar respecte per les 
gimnastes d’altres clubs quan estem en les competicions. Hauran de respectar i 
acceptar sense discriminació a totes les persones relacionades amb l’activitat. 
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La temporada acaba al mes de Juny, ja que el Club Rítmica Begues segueix les dates del 
calendari escolar. Per finalitzar el curs organitzem un festival on les gimnastes fan una 
exhibició del que han aprés durant el curs. Per duu a terme aquest festival es necessari 
la compra del vestuari, és a dir, un maillot de gimnàstica rítmica i les punteres. Totes les 
gimnastes que participin al festival hauran d’assumir la compra tant del maillot com 
de les punteres, tots els altres materials van inclosos en la quota mensual. Si una 
gimnasta no vol participar al festival, ens ho haurà de comunicar la família abans de 
gener per poder organitzar els exercicis del festival. 

 

Normativa d’entrenaments 
 

 
 

 Assistir als entrenaments establerts, equipades correctament amb la roba 
d’entrenament, i amb el cabell ben recollit I amb clips si fos necessari. 

 Mantenir els horaris establerts, sent puntual, arribant abans per poder-se 
canviar, i justificant les absències, si es un fet programat, caldrà avisar a 
l’entrenadora per poder organitzar la classe. Les gimnastes que participin en 
competicions de conjunts hauran de comprometre’s al 100% i no faltar a no ser 
que sigui una causa perfectament justificable o de força major. 

 Es recomanable que portin la seva ampolla d’aigua, i que quan entrin a la pista 
d’entrenament ho facin amb tot el material necessari per l’activitat, així evitarem 
que hagin de sortir durant la classe. 

 Quan acabin l’entrenament, s’haurà de recollir tot el material ques’ha estat 
utilitzant durant la classe. 

 
 
 

Normativa de les competicions 
 

 
 

 Assistir a totes les competicions que hagin estat convocades, les entrenadores 
seleccionaran a les gimnastes que participen a cada competició en cas de que 
sigui necessari. 

 Ser puntuals a l’hora d’arribar al pavelló de la competició. 
 Venir pentinades i amb un necesser amb tot el necessari per al maquillatge. 
 Hauran de venir equipades amb el xandall del club, amb el seu maillot, les 

seves punteres i la roba d’entrenament. Tot haurà d’estar en bon estat i amb 
el nom marcat. 

 Per a la desfilada inicial les gimnastes aniran amb l’uniforme del club, i per a la 
desfilada final, amb el seu maillot, encara que a l’estiu, poden sortir amb els 
pantalons curts i la samarreta del club, sempre i quan vagin totes iguals. 
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Horaris 
 

 
 
 
 
 

Quotes 
 

 
 

Escola Competició 

1 dia 20€/mes 
 

55€/mes 
2 dies 30€/mes 
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Autorització de compliment de la normativa 
de funcionament del Club Rítmica Begues 

 
**Entregar només aquest full omplert i signat. La resta de fulls informatius DE LA 
NORMATIVA son per vosaltres** 

 
 

En/na  amb DNI  en 
 

representació de la gimnasta  he llegit, accepto 
 

i em comprometo a respectar la normativa de funcionament del Club Rítmica Begues. 

Signatura 

 
 
 

A Begues,  de  de    
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AUTORITZACIÓ GRUP DE WHATSAPP 
 
 
 
 

Nom i Cognoms:   
 

Nom i Cognoms (gimnasta):   
 

Telèfon mòbil amb WhatsApp:   
 
 
 
 

Autoritzo a què el meu número de telèfon mòbil es faci servir per crear un 
grup de WhatsApp per els conjunt de gimnàstica rítmica per tal que 
serveixi com a eina de comunicació Club-Famílies de l’activitat. Accepto 
que el meu número de telèfon es faci públic dins d’aquest grup al mateix 
temps que les converses que d’ell s’esdevinguin. 

 
 
 

Data, Signatura, 
 
 
 
 
 

En compliment de l’article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i d’acord 
amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran 
al fitxer Comunicació, del que és responsable el Club Rítmica Begues i seran objecte de 
tractament per gestionar les comunicacions i publicacions del Club, en l’àmbit de les seves 
funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el 
vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació dirigint-se al personal del Club o per correu postal o per correu 
electrònic a crbegues@gmail.com 
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Mesures COVID19 
 

Degut a que realitzem les classes dins d’un centre escolar hem de complir 
amb les pròpies mesures i protocols  que ha establert el centre per evitar la 
propagació del Covid19. 
 
Aquestes normes son d’estricte compliment.  
 
1. S’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres tant a les 

arribades com a les recollides. Evitem aglomeracions a la porta de 
l’institut.  

2. Només poden accedir al recinte les gimnastes i les entrenadores, les 
famílies haureu d’esperar fora.  

3. Per poder accedir al recinte, prendrem la temperatura (sempre haurà 
de ser inferior o igual a 36.9), posarem gel hidroalcohòlic i farem un 
breu qüestionari sobre possibles símptomes.  
IMPORTANT: Les famílies o responsables dels menors no podreu marxar 
fins que les entrenadores no confirmin que no tenen febre. Amb una 
temperatura de 37 o superior no podran entrar a l’entrenament.  

4. Les normes del centre obliguen a TOTHOM a portar mascareta als 
recintes tancats, és a dir, les/els gimnastes hauran de de portar la 
mascareta posada durant l’entrenament. Menors de 6 anys també.  

5. Cal portar obligatòriament:  
- Malles (o pantaló còmode i que no sigui ample)  
- Samarreta 
- Mitjons (les punteres de moment no son obligatòries) 
- Mascareta 
- Mocadors de paper 
- Ampolla d’aigua (no poden compartir ampolla ni cap altre material) 
- Cabell sempre recollit 

6. No podran assistir a classe si: 
- Estan fent quarantena (classe confinada) 
- Han tingut o tenen símptomes del COVID19 
- Han estat en contacte directe amb un positiu 

7. En cas de PCR positiu, cal que aviseu a les entrenadores per tal de seguir 
els protocols establerts en aquests casos.   
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE 
SEPA Direct Debit Mandate 

 
 

Referencia de la orden domiciliación:_________________________________________________ 
Mandate referencie 

Identificador del acreedor: ________________________________________________________ 
Creditor Identifier 
Nombre del acreedor / Creditor’s name 

____________________________________________________________________________ 
Dirección / Address 
____________________________________________________________________________ 
Código postal – Población- Provincia / Postal Code –City -  Town 

____________________________________________________________________________ 
País / Country 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del deudor / es / Debtor’s name 
(titular/es de la cuenta de cargo) 
_____________________________________________________________________________ 
Dirección del deudor / Address of the debtor 

_____________________________________________________________________________ 
Código postal – Población – Provincia / Postal Code- City- Town 
_____________________________________________________________________________ 
País del deudor / Country of the debtor 

_____________________________________________________________________________ 
 
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters) 

 

 
 
Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN  
 

     
 

Tipo de pago:                                        Pago recurente                         Pago único  
Type of payment                                                               Recurrent payment                    or                         One –off  payment 
 
Fecha – Localidad: _______________________________________________________________ 
Date- Location in with you are signing 
 

Firma del deudor: _______________________________________________________________ 
Signature of the debtor 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor  a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar 
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del  acreedor. Como  parte de sus derechos, el  
deudor  está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso 
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de  adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 
derechos  en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in 
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement 
with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that 
you can obtain from your bank. 
 
 
 

o 



ANEXO V 

DECLARACION DE LIBERACION DE RESPONSABILIDADES (COVID 19) 

MENORES DE EDAD 

 

A través del presente documento, yo: 
_________________________________________, Representante del jugador/a 
____________________________ declaro que, mi representado/a participa bajo mi 
propia responsabilidad y confirmo está en condiciones aptas de salud física y mental 
para participar en la temporada 2020-2021 del CLUB RÍTMICA BEGUES, a realizarse 
durante los meses de septiembre a junio de 2020, eximiendo de toda responsabilidad a 
la MUNICIPALIDAD DE BEGUES, por cualquier problema de salud, eventualidad, 
percance o accidente que pudiera sufrir durante el desarrollo del evento relacionado 
con el COVID 19. Asimismo, declaro conocer y respetar las bases y el protocolo de 
prevención y desifección elaborado por el CLUB RÍTMICA BEGUES. 

Firma de Participante (Firma del tutor responsable en caso de los menores de edad) *En 
caso de los menores de 18 años: 

 

________________________________ 

 

NOMBRE:_______________________________________ 

DNI/NIE:_______________ 

TELEFONO DE CONTACTO:_________________________ 

OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
 
 

BEGUES, ____ DE __________ DE 2020 
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