
CASALS 

Nº Soci (omplir el centre) Dia de reserva:

Dades del nen/a

Nom i cognoms:

Data de naixement: Edat:

Carrer: Nº: Pis: 

Localitat: Cod. postal: 

Nom i cognoms de la persona de contacte:

Relació amb el menor: E–mail: 

Tel:

PERÍODE DE RESERVA Matí Mig dia Dia complet

Torn 

Del al 

Setmana del al 

Dies sols

EXTRES 

Servei de matiners i acollida:

DADES MÈDIQUES (al·lèrgies, restricció alimentosa, presa de medicaments…):
Té el carnet de vacunes al dia?
Pateix alguna enfermetat crònica?
Té alguna diversitat física o psíquica?
Segueix algún tractament específic?
Pateix alguna al.lèrgia?

Altres? 
Número de la Targeta Sanitària del menor:

OBSERVACIONS (repeteix, germans, hora d'arribada, porta roba de recanvi):

Practica algun esport regularment?

Per què t'has decidit a reservar el campament?
Sóc client del centre
Vaig rebre el newsletter

 Ho vaig trobar buscant per internet 
Xarxes Socials



AUTORITZATS A RECOLLIR (per seguretat es podrà exigir document acreditatiu)

En cas d'emergència, avisar a: Telf: 
Nom: Nom: 
Cognom: Cognom: 
DNI: DNI: 
Telf: Telf: 
Relació amb el menor: Relació amb el menor:
*L'import abonat en concepte de senyal no serà retornat en cas de no assistència al campament per motiu
aliè a l'empresa.

En realitzar la inscripció s'abonarà la totalitat de l'import per a formalitzar la reserva de la plaça. Consulta 
disponibilitat prèviament. Aquesta quantitat no es reemborsarà en cas de no dur-se a terme el campament per 
motius aliens a Climbat. El 50% d'aquest import només serà retornat en el cas que la persona inscrita no pugui 
realitzar les activitats en les dates marcades per lesió o malaltia. En qualsevol altre cas el 50% de l'import no 
serà retornat.
Desitgem que la seva experiència en Climbat sigui inoblidable, per això li recordem que és necessari emportar-
se totes les seves pertinences en finalitzar l'activitat: jaquetes, motxilles, regals ... Climbat no es fa responsable 
dels objectes perduts o oblidats.
Per a formalitzar la reserva és necessari enviar aquesta fulla amb emplenada a santjoandespi@climbat.com, 
així com el resguard de la transferència al següent número de compte:
CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS SDAD.COOP: ES45 - 3025 - 0002 - 4114 – 3344 - 5884 
Beneficiari: Ridge Climb S.L (Climbat Sant Joan Desí)  
Concepte: Reserva campaments [Nom del menor] + [dates]
També és possible realitzar el pagament amb targeta de crèdit per telèfon. Consulta disponibilitat abans de 
realitzar la paga i senyal. La resta del pagament s'efectuarà el dia de la realització de l'activitat.



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Dono el meu consentiment per al tractament de les dades recollides conforme als termes a dalt indicats així com 
confirmo que conec i entenc la informació sobre la protecció de les dades anteriorment subministrada. Autoritzo 
la utilització de les fotografies o vídeos que es realitzin en les activitats per a ser publicades en pàgina web, 
xarxes socials i campanya d'imatge de la marca.

Nom i Cognoms

Firma: DNI: 
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