
 

 

 

 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ I CAMPUS PRE - TEMPORADA 

 CLUB DE RUGBY SANT CUGAT 

El Sr. / Sra.           , amb número de DNI o Passaport  

    sol·licita que el seu fill o filla         

sigui admès en el Campus d’Estiu del Club de Rugby Sant Cugat, en les següents dates i horaris 

(marcar amb una creu (X) totes les opcions desitjades):  

*Horari 1/09 – 04/09 07/09 – 10/09 

9:00 a 13:30h   

9:00 a 15:00h   

 

El pagament caldrà fer-lo per Transferència abans de la data del inici del campus i adjuntar el 

comprovant amb el full d’inscripció. Si el vostre fill o filla ja ha participat a la última edició del 

campus d’estiu, no caldrà presentar més documentació, en cas contrari, caldrà complementar 

amb la fotocòpia del D.N.I i de la targeta de la Seguretat Social. 

(!)IMPORT TOTAL: ......................€   

MÈTODE DE PAGAMENT:   TRANSFERÈNCIA  

Per últim, afirmo que he llegit detingudament les CONDICIONS GENERALS i que amb la meva 

signatura a continuació les accepto: 

Data: 

 

 

 

 

(!) Segellar quan la inscripció 
sigui vàlida 

(!) Aquests camps només poden ser omplerts pel personal del Club de Rugby Sant Cugat que trameti la inscripció 

Signatura 

(!) Marcar amb una (X) la 
documentació entregada: 

DNI / 
Llibre 

Família 

Tarjeta 
Sanitària 

Paga-
ment 



 

 

 

 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ IV CAMPUS D’ESTIU CLUB DE RUGBY SANT CUGAT 2015:  

DADES PERSONALS 

 

*Nom i Cognoms del jugador: 

*D.N.I. (en cas de tenir):    *Data naixement: 

*Direcció: 

*Municipi i Província:      *C.P.: 

*Club al que es pertany i posició:      / 

Nom i cognoms del pare o tutor: 

*Telèfon(s) del pare o tutor: 

Nom i cognoms de la mare o tutora: 

*Telèfon(s) de la mare o tutora: 

*Correu electrònic de contacte (consultat diàriament): 

*Sap nedar:  SI  NO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULARÍ D’INSCRIPCIÓ IV CAMPUS D’ESTIU CLUB DE RUGBY SANT CUGAT 2015:  

DADES MÈDIQUES 

 

En relació a l’assistència al CAMPUS DE PRE - TEMPORADA DEL CLUB DE RUGBY SANT CUGAT 

que es realitzarà els dies 1 de Setembre al 10 de Setembre de 2015, desitjo que es tinguin en 

compte les següents consideracions sobre el meu fill o la meva filla: 

REQUISITS ALIMENTARIS: 

- *Intoleràncies, al·lèrgies o limitacions d’algun(s) aliment(s): 

 

- *Dieta vegetariana:   

- Altres incidències alimentàries a remarcar: 

INFORMACIÓ SANITÀRIA: 

- *Lesions anteriors: 

-*Operacions quirúrgiques anteriors: 

-*Asma: 

-*Carències cardiovasculars: 

-*Discapacitat (indicar): 

-Altres incidències a remarcar: 

 

La informació sol·licitada anteriorment és vital per a la salut del vostre fill o la vostra filla 

durant el desenvolupament de totes les activitats. És per això que us preguem que ompliu els 

camps anteriors acuradament, sense ometre cap informació que pugui ser rellevant i que, si 

s’escau, afegiu qualsevol altra consideració a continuació: 

SI NO 



 

 

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS 

INSCRIPCIÓ 

Per a què la inscripció es consideri vàlida a tots els efectes, s’haurà de lliurar abans del 

28 d’agost de 2015 a la secretaria del Club de Rugby Sant Cugat, Av. La Guinardera núm 

20, durant el Juliol o bé enviar al correu electrònic a acasorran@santcugat.com sota el 

concepte I campus pre-temporada + nom jugador, TOTS els següents documents: 

- Formulari d’inscripció degudament omplert i signat. Només que un dels camps 

marcats amb asterisc (*) estigui buit no podrem trametre la inscripció. 

- Fotocòpia del DNI (si en té) o del llibre de família. (Si no ha estat al campus 

d’estiu). 

- Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social (CatSalut). (Si no ha estat al campus 

d’estiu). 

- Resguard de pagament (veure FORMA DE PAGAMENT per a les condicions). 

La validesa de la inscripció tindrà efecte un cop entregats tots els documents anteriors. 

Per al millor funcionament del procés, agrairem que ens feu arribar tota la 

documentació alhora, ja que així segur que ens evitem malentesos d’última hora. 

FORMA DE PAGAMENT:  

Enguany el pagament es farà mitjançant TRANSFERÈNCIA segons s’indica a continuació:  

- Beneficiari: Club de Rugby Sant Cugat 

- Número de compte: ES49 3025 0012 11 1400052786 

- Concepte: “Inscripció Campus pre - temporada - (nom i cognoms jugador/a)” 

- Import:          € 

PREUS 

Horari* 1 Setmana 2 Setmanes 

9:00 a 13:30h 80 € 160 € 

9:00 a 15:00h 100 €  200€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

CANCEL·LACIÓ SETMANA CAMPUS PRE - TEMPORADA: 

La coordinació del campus es reserva el dret de suspendre la realització d’alguna de les dues 

setmanes si a data 28 d’Agost, no hi ha un mínim de 15 participants. En aquest cas es retornaran 

els diners corresponents a les famílies afectades. 

 

DRETS D’IMATGE I AUTORITZACIÓ SORTIDES 

La inscripció del vostre fill o filla al Campus d’estiu comporta l’autorització que la seva imatge 

pugui ser utilitzada per el Club de Rugby Sant Cugat per a finalitats promocionals i de difusió de 

l’esport del rugby. Si no fos possible, si us plau adreceu-vos al coordinador del Campus abans. 

Per altra banda també autoritza al vostre fill/a a desplaçar-se amb els seus companys, a peu, en 

autobús i/o transport públic a les sortides que es realitzin fora de la ZEM la Guinardera 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Casorrán (Caso) 

Coordinador escola CR Sant Cugat 

Director de formación escol CR Sant Cugat 

Coordinador Campus CR Sant Cugat 

acasorran@santcugat.com 

620 370 252 

mailto:acasorran@santcugat.com

