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INSCRIPCIÓ 19-20 
DADES GIMNASTA 

Nom i Cognoms 

Data de naixement 

Adreça 

Població C.P.

Nº CatSalut DNI 

Curs Tel. Gimnasta 

DADES PARES 

Nom i Cognoms Mare 

Nom i Cognoms Pare 

Adreça 

Població C.P.

Telèfon particular 

Altres Telèfons 

Correu electrònic 

Nº Entrada:  

Nº Registre: 

FOTO 

mailto:crbegues@gmail.com
http://www.clubritmicabegues.com/


· crbegues@gmail.com · CLUB RÍTMICA BEGUES · www.clubritmicabegues.com ·

MATRICULA– 50€ 

Inclou: 

✓ Malla llarga d’entrenament
✓ Dessuadora tècnica
✓ Samarreta de màniga curta d’entrenament

FORMA DE PAGAMENT 

Efectiu S’ha de pagar la seva totalitat al moment d’entregar la inscripció. Trimestral. 

Domiciliació: 

IBAN 

- - - 

DNI titular del compte:   

Nom i cognoms titular del compte: 

Dono fe que aquest nº de compte em pertany i que he donat ordre al banc per a que 
acceptin els rebuts que es generin de l'activitat de gimnàstica rítmica i o artística a nom 
de la meva filla,  . 

Signo l'autorització a , d’ 20_ _ 

Quotes

Competició: 50€ (6 hores/setmana) 

Escola 2 dies: 30€ (2 hores/setmana) 

Escola 1 dia: 20€ (1 hora/setmana) 
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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 

mailto:crbegues@gmail.com
http://www.clubritmicabegues.com/


MATRICULA CURS 2019/2020 
Aquest any hem canviat de proveïdor i de sistema de gestió de la roba de la matricula. El 
proveïdor és l’InterSport de Gavà (Barnasud). Tant la prova de talles, com els pagaments, com 
la recollida de la roba es fan directament a la botiga. Degut a aquesta col·laboració teniu un 10% 
de descompte a tota la botiga i un 15% de descompte a la secció de Running per ser socis del 
Club Rítmica Begues.  

La roba que inclou la matricula de la temporada 19/20 és la següent: 

Direcció:  Barnasud, Carrer del Progrés, 69, 08850 Gavà,Barcelona. 

Termini prova:  Octubre (pendent confirmació dates)

Forma de pagament: 

1r pagament (30€): El dia de la prova 

2n pagament (20€): El dia de la recollida 
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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. Els pagaments en efectiu és faran de manera trimestral, és a dir, un 
pagament a l’octubre, un al gener i un a l’abril i sempre entre el dia 1 i el dia 5. 

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. La data límit es 
el 23 de setembre, 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 del Club i amb punteres, 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 que s’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 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17:30h 
a 

18:30h 
Competició 

Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Iniciació 
P4 

Competició 

Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Escola 
P5 – 2n 

Competició 
Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Escola 
P5 – 2n 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

18:30h 
a 

19:30h 

Escola 
3r – ESO/Batx 

Escola 
3r – ESO/Batx 

Competició 
Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

*Verd: Escola
*Blau: Competició

Els grups d’escola sempre entrenen al pavelló de l’institut de Begues. Els de 
competició en principi també, però estem pendents de confirmació. 

Quotes 

Escola Competició 

1 dia 20€/mes 
50€/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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