CONTRACTE D’INSCRIPCIÓ INFANTS
CAMPUS PÀDEL TOTS SANTS 2021
Escaldes-Engordany el dia ___ de _______ del 2021.
D’una part: L’interessat.
Dades personals:
Nom i cognoms: ..................................................................................................................
Adreça: ................................................................................................................................
Població: .............................................................................................................................
Telèfon:......................... Mòbil ......................... Data de naixement:.................................
E-mail: ................................................................................................................................
Representat en aquest acte pel Sr./Sra. ...........................................................................,
en qualitat de ......................................................................................................................
Soci (núm.).............................................................................................................................
D’altra part: la societat SEMTEE, SA
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte, i
Diuen, convenen i atorguen:
Primer.- Que, mitjançant el seu representat legal, l’interessat/da, participarà al CAMPUS DE PÀDEL del SPORT
THERMAL CLUB en els termes i condicions d’aquest contracte i documents relacionats.
Segon.- El Representant de l’alumne coneix i accepta que les activitats esportives poden constituir un risc per si
mateixes; i que no existeix obligació de resultat en matèria de seguretat en el present contracte per part de
SEMTEE, SA. Tanmateix, es manifesta que l’infant es troba en un correcte estat de salut per l’activitat de Pàdel,
tot deslliurant a SEMTEE de qualsevol lesió o menyscapte que pugui patir en motiu del normal desenvolupament
de l’activitat.
L’alumne gaudeix d’una assegurança extraescolar que cobreix el risc de l’activitat; quin acreditatiu s’adjunta al
present.
Tercer.- Els preus pel campus són el següents:
PVP
1 setmana
Àpats/infant/setmana
Desitjo contractar el servei de restauració:

144 €
44 €
o Sí

PREU SOCI/ACCIONISTA
130 €
40 €
o No

La plaça quedarà reservada un cop s’hagi realitzat el pagament i en qualsevol cas s’haurà de realitzar sempre
abans que comenci el campus.

Quart.- La inscripció és per la durada del campus. La Direcció del Club pot rescindir el contracte de forma
immediata, sense indemnització o reemborsament de cap mena, per incompliment de les normes vigents,
desordre i/o mal comportament envers la instal·lació, els altres clients o els empleats.
Cinquè.- L’anul·lació d’una plaça reservada i confirmada es podrà realitzar amb un màxim de 7 dies d’antelació a
l’inici del campus per obtenir-ne el reembossament complet. Passat aquest període i/o un cop iniciat el campus
el client no tindrà dret al reembossament de la inscripció independentment de quin sigui el motiu.
Sisè.-Dret d’imatge personal · Sr./Sra. ....................................................................... com a pare/mare/tutor del
menor autoritzo a SEMTEE a fer ús de la imatge personal del menor en el marc de les activitats en les quals
participi com a soci del campus de Pàdel d’infants. Concretament, autoritzo a SEMTEE per a que, per sí i/o per
mitjà de les persones físiques i/o jurídiques que aquesta designi puguin fixar la imatge personal del menor, així
com editar, reproduir i posar a disposició del públic les fotografies i/o vídeos resultants per a la promoció i la
publicitat del campus de Pàdel d’infants sense rebre cap contraprestació econòmica per aquesta autorització a
favor de SEMTEE.
□ Accepto
□ No accepto
Setè.- Dades de tercers · En cas que el pare/mare/tutor del menor autoritzi a una tercera persona a recollir al
referit menor a la sortida de les classes i/o activitats realitzades al campus de Pàdel d’infants de l’SPORT THERMAL
CLUB, el pare/mare/tutor haurà de comunicar prèviament per escrit a SEMTEE les dades personals d’aquesta
tercera persona, quines dades personals seran tractades de conformitat amb l’establert en aquest contracte en
matèria de protecció de dades personals. En aquest cas, el referit pare/mare/tutor, prèviament i sota la seva
responsabilitat, haurà de sol·licitar a les referides terceres persones el seu consentiment i informar-les de tot
l’establert en matèria de protecció de dades en aquest contracte.
Vuitè.-L’interessat, mitjançant el seu representant, ha llegit i accepta totes i cadascuna de les normes del
reglament intern del campus del pàdel, del qual manifesta haver rebut una còpia.
Novè.-En cas de litigi, les parts es sotmeten expressament a la llei i jurisdicció del Principat d’Andorra.
I, en prova de conformitat, firmen per duplicat aquest contracte, al lloc i la data referits a l’encapçalament.
Pares o Tutors del menor
Sr./Sra..........................................................
Passaport/DNI núm......................................
(Signatura)

Per la SEMTEE,SA:
Sr./ Sra..................................................
(Signatura)

De conformitat amb la Llei 15/2003 sobre la protecció de dades personals, SEMTEE comunica que totes les dades personals, incloent les imatges que es puguin
prendre durant del campus de Pàdel d’infants i en les diverses activitats que es duguin a terme durant el mateix, s’incorporaran a fitxers de titularitat de SEMTEE
per tal de gestionar la seva relació amb SEMTEE, així com per tal de donar publicitat i promocionar el campus de Pàdel d’infants de l’SPORT THERMAL CLUB i
informar-li sobre els serveis oferts i sobre les activitats i novetats, en general, de l’SPORT THERMAL CLUB. Així mateix, les referides imatges podran ser utilitzades
per a la difusió de les activitats de SEMTEE mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials o qualsevol altre mitjà que es consideri convenient per a aquesta finalitat.
Si vostè no està d’acord amb aquest punt cal que ho faci constar a la clàusula xxx d’aquest contracte. Així, l’informem que vostè podrà exercir els seus drets
d’accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de les seves dades per part de SEMTEE, mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a
l’adreça de correu electrònic marketing@caldea-inuu.com, a la qual hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu passaport o qualsevol altre document nacional
d’identitat.

