	
  
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
TELÈFON 1:
CORREU ELECTRÒNIC:
CAT SALUT:
DNI / PASSAPORT:
T. CAMISETA:

COGNOMS:
POBLACIÓ:
TELÈFON 2:

Indicar les setmanes que participaràs en el casal:

Setmanes 1
Matins

2

3

4

5

6

7

Matí +
dinar

Indicar si és segon germà:______________________________________

8

9

10

	
  
AUTORITZACIÓ
En/na __________________________________________________________
DNI núm._______________________________________________________
Autoritzo el meu fill/a a participar de les activitats del Casal de Vilajuïga 2018

Autorització drets d’imatge:
Autoritzo a l’organització a realitzar fotos durant l’activitat a on hi surti el meu fill/a:
Si No
Informo que el meu fill/a:
Pateix algun problema mèdic SÍ NO ( En cas que sigui que sí, especificar)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sap nedar? SÍ NO

Cal adjuntar amb la butlleta d’inscripció:
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia del carnet sanitari.

	
  

FIRMA (Mare, pare o tutor legal):

	
  
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN CASAL LÚDIC ESPORTIU VILAJÜIGA
El present document té la intenció de donar a conèixer el regim
disciplinari, que s’estableix per conèixer i decidir respecte les normes
establertes durant el casal esportiu.
Subsidiàriament en lo referent a la jurisdicció esportiva és d’aplicació el
règim disciplinari previst en el text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
Tipus d’infraccions i conseqüències:
Article 1.
Es consideren com a faltes o infraccions les accions i omissions, que
contravinguin les normes recollides als Estatuts, al Reglament de Règim
Intern i a la resta de legislació vigent que es d’aplicació, i es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.
1) Tindran caràcter de lleu les faltes que contravinguin les normes
relatives al desenvolupament de les activitats recollides al Reglament de Règim
Intern.
2) Es consideren com a faltes greus:
a) La reiteració, en tres ocasions o més, de qualsevol falta lleu, dins d’un
període de tres mesos.
b) Les faltes de respecte o mostres de tracte denigrant envers qualsevol
tècnic del casal, així com companys de la pròpia activitat.
c) Qualsevol comportament dut a terme durant el desenvolupament de les
activitats del casal esportiu, que es pugui considerar indecorós o inadequat per
a l’ imatge del mateix.
3) Es consideren faltes molt greus:
a) La reiteració, en dues ocasions o més, de qualsevol falta greu durant
un període de dotze mesos.
b) Qualsevol conducta lesiva o delictiva contra el casal o els seus
membres (des de participants a tècnics) o la integritat física.
c) La fugida de les hores del casal o posar en perill la pròpia integritat
física del mateix participant o de la resta del grup.
Article 2. Sancions
S’estableixen les següents sancions per a cada tipus de falta, que seran
aplicades per la direcció tècnica del campus
1) Faltes Lleus: l’exclusió de l’activitat en el transcurs de la qual es cometi
la infracció.
2) Faltes Greus: l’expulsió temporal de les activitats del casal durant el
període de temps que estimi la direcció tècnica, que, en cap cas, serà superior
a un dia. El participant haurà de fer altres tasques que no siguin pròpies de
l’activitat en si.
3) Faltes Molt Greus: l’expulsió definitiva del casal en les properes 24h
d’haver realitzat l’acció sancionadora.

	
  
Article 3. Elements prohibits durant el casal
Es consideren elements prohibits i per tant no es podrà fer ús durant el casal
dels següents elements que es detallen, si són vistos o controlats per algun
tècnic, seran confiscats fins al final de l’activitat.
Material:
- Mòbil personal
- Aparell per escoltar música tipus ipod o mp4.
- Videojocs portàtils o altres similars.	
  

