
 

 

 

 

 

El/La Sr./a        amb DNI    

i pare/mare/tutor legal de       inscric i 

autoritzo el meu fill/filla a participar al Campus d’Estiu                         

Emociona’t – Dansa - Crea que organitza Do Urban Dance Mataró. 

 

Dades de contacte 

Número de telèfon mare/pare/tutor autoritzat: 

Telèfon alternatiu mare/pare/tutor autoritzat:  

 

Correu electrònic: 
 

 Horari del Campus: de 9h a 14h (sense dinar) 

o Hi haurà excepcions a les excursions a on arribarem a les 18h. 

 

 Marqueu quina talla de samarreta voldreu    XS      S      M      L      XL 

   

Marqueu amb una creu la opció que escolliu 

 
27 de Juny              

al 8 de Juliol 
9 de Juliol                

al 22 de Juliol 
Preu campus 

Campus sencer          
(27 de Juny a 22 de Juliol) 

  
180€ socis/es 

195€ no socis/es 

Campus per quinzenes 
  27 de Juny al 8 de Juliol 11 de Juliol al 22 de Juliol 

125€ socis/es 
150€ no socis/es   

 

 

 

 

Butlleta d’inscripció DUD Campus 2022 

Campus d’Estiu Emociona’t – Dansa - Crea 

 



 

Forma de pagament 

Ingrés efectiu o transferència al compte corrent, o en efectiu a l’acadèmia, 
abans de la data de finalització de les inscripcions. 

Número de compte: ES61 2100 1379 0902 0017 0583  
Concepte: Inscripció Campus DUD, seguit del nom de el/la noi/a 

 

 

Al·lèrgies i intoleràncies 

El/La nen/a pateix alguna al·lèrgia o malaltia? En cas afirmatiu, especifiqueu 

quina i adjunteu documentació si escau: 

 

                

 

 

 

Observacions que cal tenir en compte: 

 

           

 

 

 

 

Autoritzacions 

 

 Autoritzo a participar a les sortides que es faran al llarg del campus fora 

de l’acadèmia, així com, a participar en les activitats d’aigua previstes. 

 

 

Consideracions 
(!) En cas d’haver-hi dos (o més) germans/es inscrits, s’aplicarà un 10% de 
descompte 
(!) En el cas de famílies nombroses o monoparentals, s’aplicarà un 10% en el 
total de l’import (no acumulable amb el descompte anterior) 
(!) En cas de voler donar-se de baixa del campus, s’haurà d’avisar amb 15 dies 
d’antelació i es retornarà el 50% de l’import total, en cas contrari, no es farà cap 
devolució. 
(!) Tancat el període d’inscripcions no es podrà fer cap modificació 
 
 
 
 
Data:        Signatura 
 



 

Protecció de dades 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i Garantía de Drets Digitals (LOPDiGDD), Do Urban 
Dance en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals 
proporcionades li facilita la següent informació sobre Protecció de Dades: 

Responsable 

DO URBAN DANCE (Rubén Vives) 
38856025D 
Direcció: Carrer Alcalde Abril, 33, 1r pis porta dreta, 08302 Mataró, Barcelona 
Correu electrònic: hola@dourbandance.cat 
 
Finalitat 
1. Gestió del Campus d’estiu, amb activitats físiques i esportives de lleure educatiu. 
2. Gestió de les dades per tal de tenir un control de les al·lèrgies del menor, així com, 

quan sigui necessari subministrar els medicaments autoritzats oportuns i/o indicats. 
 
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de 
l’interessat que atorga aquest document. 
 
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. No es realitzen 
transferències internacionals de dades a països fora de la UE. 
 
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com, limitar el tractament, oposar-se 
al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en 
el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili Carrer Alcalde Abril, 
33, 1r pis porta dreta, 08302 Mataró, Barcelona, o a través del següent correu 
electrònic hola@dourbandance.cat 
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de Do Urban Dance. 
 
Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per la correcte 
prestació del servei. 
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal 
que l’alumne pugui realitzar el campus d’estiu. 
 
Do Urban Dance informa que compleix amb tots els requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
 
 
Nom i Cognoms de la mare, pare i/o tutor legal 
 
 
 
Signatura 
 

mailto:hola@dourbandance.cat
mailto:hola@dourbandance.cat


Autorització relativa a els/les alumnes: ús d’imatges relacionades amb les activitats 

organitzades i desenvolupades en el marc de les activitats de Do Urban Dance.  

Do Urban dance disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web) així com, 

xarxes socials on s’hi fa difusió de les activitats habituals, complementàries i del campus d’estiu. 

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les 

activitats esmentades. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la 

direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on 

surtin els seus fills/es que hi siguin clarament identificables. 

 

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a 

Nom i cognoms de l’alumne/a                 DNI/NIE/Passaport 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a             DNI/NIE/Passaport 

 

 

Autoritzo 

1. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats 

habituals, complementàries i del campus d’estiu organitzades per Do Urban Dance i publicades en : 

-En webs de Do Urban Dance 

-Plataformes d’Internet no administrades per Do Urban Dance, Instagram, Youtube, Twitter i Facebook. 

-Revistes o publicacions editades per Do Urban Dance. 

2. Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i 

espais web i revistes) de Do Urban Dance amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 
3. Que en els webs o blogs i revistes editades per Do Urban Dance hi constin les inicials del meu fill/a i 

de Do Urban Dance (DUD). 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Responsable del tractament: Direcció de Do Urban Dance.  

Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió de Do Urban Dance.  

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.  

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit 

prèviament.  

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional tractaments/alumnes-centres-

departament.html  

 

  He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.  
 

Lloc i data  

 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 


