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CAMPUS TENNIS I PÀDEL

EDAT
De 4 a 14 anys 
HORARI
De 8.00h a 14.00h 

TELÈFON D’INFORMACIÓ
977 331 824

CAMPUS BÀSQUET

CASAL D'ESTIU

EDAT
De 4 a 14 anys 
HORARI
De 8.00h a 14.00h 

TELÈFON D’INFORMACIÓ
977 328 399

EDAT
De 4 a 14 anys 
HORARI
De 8.00h a 14.00h 

TELÈFON D’INFORMACIÓ
630 284 895

CAMPUS GIMNÀSTICA RÍTMICA

EDAT
De 4 a 14 anys 
HORARI
De 8.00h a 14.00h 

TELÈFON D’INFORMACIÓ
600 236 047

El Reus Deportiu es reserva el dret a suspendre 
alguna setmana si no s’arriba a un mínim d’inscrits. 
S’avisarà amb suficient antelació.



EL CAMPUS
De 4 a 14 anys
Campus de 8.00 a 14.00h
Dinar  fins les 15.00h

Edat:
Horari:

ACTIVITATS QUE FAREM
Desenvolupar i millorar les diferents capacitats i 
habilitats necessàries per a la pràctica de l’hoquei 
sobre patins. Millorar la tècnica i la tàctica individual.

Activitats de lleure a la piscina exterior.

Passar una setmana agradable entre companys i 
establir nous llaços d’amistat. 

PREUS PER SETMANA

Per gaudir del descompte de “2 setmanes o més”
 

s’ha de fer la inscripció de les setmanes conjunta-
ment.  

Suplements setmanal
  

Dinar: 50 € Possibilitat de dinar un dia: 11€

Jornada
1 setmana
2 setmanes o més

SOCIRD
75 €/s
70 €/s

NO SOCI
90 €/s
85 €/s

INFORMACIÓ
August Villamayor: 686 064 832
Correu electrònic: campus@reusdeportiu.com

Recepció del Reus Deportiu, al C/ Antoni Gaudí 66, 
o al telèfon 977 328 399.

CAL PORTAR
Esmorzar, una ampolla d’aigua, roba esportiva per als 
entrenaments i sabatilles esportives.

Material necessàri per jugar a hoquei.

Per a la piscina: banyador, xancletes, casquet de bany, 
tovallola, crema protectora i, si no sap nedar, “manguitos”.

Recomanem portar la roba marcada amb el nom del nen/a.

FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom

Cognoms

Data de naixement

Adreça

CP

Telèfons dels pares

Saps nedar?

Núm. de soci/a

Correu electrònic

Observacions

FOTO

SETMANES Marca amb una X

Amb dinar
SUPLEMENTS Marca amb una X

Opció BOpció A
FORMA DE PAGAMENT Marca amb una X

En/na
Amb DNI
Autoritza el/la seu fill/a
A assistir a l’activitat sol·licitada segons les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques  
que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. Així mateix, el sota-signant declara que la persona 
interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació amb la comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques 
per a la pràctica esportiva. Certifica que el nen/a inscrit/a està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. 

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 en aquesta butlleta,  seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma 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, REUS DEPORTIU, amb domicili a 43203 Reus (Tarragona), Antoni 
Gaudí, 66

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 domicili social de l’Entitat (a l’atenció del Responsable de Seguretat) i/o via mail 
a casal@reusdeportiu.com, adjuntant en ambdós casos 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 REUS DEPORTIU 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.reusdeportiu.cat, en 
fulletons informatius, a les xarxes socials gestionades pel Reus Deportiu i/o en qualsevol altre acció divulgativa que pugui iniciar-se de 
de l’Entitat. 

Reus,   de  de 2020     SIGNATURA

FORMA DE PAGAMENT
A) Presencialment a la recepció del club.

B) Per transferència bancària al compte:
ES62 2100-0010-35-0202036800. Indiqueu el nom 
de l’alumne; i a l’assumpte poseu Campus d’hoquei.

Porteu el resguard juntament amb el full d’inscripció.

IMPORTANT
S’ha d’entregar tota la documentació i fer el paga-
ment abans d’iniciar la setmana a la que voleu inscriu-
re al nen/a. Per tant, el divendres abans ha d’estar tot 
registrat a les oficines del Reus Deportiu.
No s’admetrà cap inscripció per a la setmana iniciada.
S’ha de portar el DNI o el Llibre de família per tal de 
comprovar l’edat del nen/a.
S’ha d’adjuntar la fotocòpia de la targeta sanitària.
El tutor/a legal haura de signar una Declaració 
Responsable per a cada setmana conforme l’infant 
reuneix els requisits de salut. Es podrà trobar presen-
cialment a l’oficina o a reusdeportiu.org/campus.

Lloc d’arribada i sortida: Pavelló d’hoquei.

Del 30 de Juny al 3 de Juliol
Del 6 al 10 de Juliol
Del 13 al 17 de Juliol
Del 20 al 24 de Juliol

Del 17 al 21 d’Agost
Del 24 al 28 d’Agost
Del 31 d’Agost al 
4 de Setembre
Del 7 al 10 de SetembreDel 27 al 31 de Juliol

INSCRIPCIONS
Empleneu la butlleta i deixeu-la a la recepció del
Reus Deportiu, al carrer Antoni Gaudí, 66 de Reus.




