Estades Esportives Estiu 2022
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Normativa
El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona organitza les Estades Esportives d’Estiu 2022, destinades als/les nens i nenes nascuts/des entre els anys 2008/2012
(juvenils) i 2013/2018 (infantils). Es desenvoluparan en les instal·lacions esportives municipals de Campclar, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau.
L’horari de l’activitat és de 9.00 a 14.00 hores. Existeix un servei d’acollida, gratuït, de 8.00 a 9.00 hores. Per a un correcte desenvolupament de les activitats, es
prega que respectin els horaris d’entrada i sortida establerts.
Per poder-se beneficiar del preu com abonat, s’ha de tenir una antiguitat de com a mínim 3 mesos com a tal.
El primer dia de les Estades caldrà aportar la Fitxa de Salut, i fotocòpia de la Targeta Sanitària. Aquesta documentació és indispensable per poder participar en
l’activitat. La Fitxa de Salut la podran trobar al web www.tarragonaesports.cat o en les instal·lacions esportives on es realitzen les Estades.
En el cas que un/a participant necessiti l’assistència personalitzada d’un/a vetllador/a, per causa d’una discapacitat física i/o psíquica, s’informarà el PMET per tal de
gestionar el citat servei.
S’ha de portar una mascareta per utilitzar-la en el cas que fos necessari.
S’ha de portar un estoig amb elements bàsics per fer els tallers de treballs manual (només infantils).
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Perquè un/a participant pugui marxar tot sol/a a casa, caldrà aportar una autorització paterna/materna.
Es recomana que no es portin aparells electrònics, mòbils, objectes de valor, etc. El PMET no es farà responsable d’una possible pèrdua o deteriorament d’aquests.
Les estades només es duran a terme sempre que es puguin formar grups d’un mínim de 8 participants.
Acceptant aquesta normativa, s’autoritza a realitzar les activitats, fora de les instal·lacions esportives municipals, previstes en les Estades Esportives Estiu 2022 que
organitza el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Finalitat: Inscripció, organització, gestió i difusió de les Estades Esportives d’Estiu, si ho autoritza, remetre-li comunicacions electròniques sobre les activitats i serveis
del PMET.
Legitimació: Consentiment. Organització d’una activitat d’interès públic en compliment de les finalitats estatutàries de l’organisme.
Destinataris: Fora de la difusió pública de les imatges dels participants a mitjans de comunicació, internet o xarxes socials, les seves dades no seran comunicades a
tercers. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Conservació: es conservaran les dades fins que es finalitzi l’activitat i – respecte a les comunicacions – fins que revoqui el seu consentiment.
Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud presencial adjuntant una còpia del seu DNI o per correu a
l’Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tarragona, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, “Exercici del drets d'Accés, Rectificació,
Supressió i Oposició de les dades personals”.
Més informació del tractament: Podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat

Període d’inscripció
Del 18 al 22 de maig, inscripció exclusiva per a abonats/des del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, a través de www.tarragonaesports.cat
A partir del 23 de maig, inscripció oberta a tothom.

Sol·licitud de devolució
Per tenir opció a devolució s’haurà d’acreditar que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d’accident o malaltia que l’impossibiliti per realitzar l’activitat
durant la temporada i que aquesta s’ha produït amb antelació a l’inici de l’activitat. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant informe mèdic que s’adjuntarà a la
sol·licitud de devolució, en el que es reflecteixi específicament i expressa l’impediment. També es podrà optar a un canvi de període o una compensació en serveis.
En el cas que la impossibilitat per realitzar l’activitat de manera permanent, acreditada amb informe mèdic, es produeixi amb posterioritat a l’inici de l’activitat, el
PMET es reserva el dret de compensar amb d’altres serveis a la persona afectada. En casos excepcionals, es contemplarà la devolució, prèvia presentació de
sol·licitud de devolució. El departament d’activitats estudiarà cada sol·licitud, i en cas que es consideri la devolució, aquesta es realitzarà per la part proporcional
corresponent als mesos que no s’hagi pogut realitzar cap hora de l’activitat.
Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es tindrà dret a obtenir reserva, dintre d’un altre període per a la mateixa activitat i pel
temps no utilitzat. Aquesta acreditació s’haurà de presentar en el termini màxim d’una setmana després d’haver-se produït l’incident i en els mateixos termes que les
permanents.

