
Nens i nenes nascuts
entre 2001 i el 2005

Associació Superacció

Organitza:

Amb el suport de:

Triatló
Esports a l’aire lliure
Lleure
Sortides

superaccio@superaccio.org
superaccio@elconsell.cat

683 461 901
www.superaccio.org
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Inscripció

Escola/Institut/Centre

Telèfons de contacte

Nom i cognoms

DNI/NIE pare/mare/tutor legal

CatSalut (Imprescindible)

Nom i cognoms pare/mare/tutor legal

Data de naixament (dd/mm/aaaa)

Al·lèrgies/Dietes especials

Has demanat beca?

Si No

campus olímpia
jove triatló



Setmanes 
i pagament

Informació i
inscripcions

La quantitat total de la suma de les setmanes d’estada,
depenent de l’horari escollit, ha de fer-se efectiva al número 
de compte:

ES61 2100 4398 6102 0010 5549
El resguard de l’ingrés i el full degudament omplert
s’han de lliurar a la seu del campus.  Les places són limita-
des. Per aquest motiu és imprescindible informar-se a la 
seu del campus si queden places abans de fer el pagament
bancari.

Superacció

Av. Litoral, 86-96
08005 Barcelona
673 655 789

Horari d’inscripció

Dilluns a dijous
9 a 14 h i de 15 a 17:30h

Divendres
9 a 14 h

25 a 28 de juny

25 a 28 de juny 4-5

S

15 a 19 de juliol

1 a 5 de juliol 6-8

M

1 a 5 de juliol

8 a 12 de juliol 10-12

L
XL

9 h a 15 h: 64€ (amb dinar)

22 a 26 de juliol

15 a 19 de juliol

8 a 12 de juliol

22 a 26 de juliol

Equip
tècnic

Acti-
vitats

Programa dirigit per monitors titulats 
(monitors de lleure i tècnics esportius).
Un monitor i un ajudant per cada 20 
participants.

Activitat homologada per la Campanya 
d’activitats de vacances d’estiu 2019 

de l’Ajuntament de Barcelona.

Jocs esportius - Jocs d’avui i sempre -
Yoga - Manualitats - Sortides en bicicleta

Signatura pare/mare/Tutor Legal

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES - Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’ article 18.1 de la Constitució 
espanyola i regulat  per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimi-
tat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de la ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ 
demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la 
seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en el mateix centre on apa-
reguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò establert a 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i 
la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, 
l’informem que les seves dades personals formaran  part dels fitxers de ASSOCIACIÓ 
SUPERACCIÓ la finalitat és la gestió del control d’accés,  manteniment de la relació; així 
com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de SUPERAC-
CIÓ per mitjans electrònics o postals (Per imperatiu legal els menors queden exclosos de 
l’enviament de publicitat). Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: 
AV. LITORAL, 86-96 - 08005 BARCELONA.
     NO AUTORITZO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corres-
ponents a activitats organitzades per ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ i ser publicades a la/es 
pàgina/es Web, Xarxes Socials, suports multimèdia,  així com en el mateix centre.

Inscripció


