
SOL·LICITUD CURSETISTA

NÚM. ABONAT: DATA D'ALTA

DADES DEL CURSETISTA
NOM I LLINATGES: NIF: DATA DE NAIXEMENT:

ADREÇA: MUNICIPI: CP:

TL.F MÒBIL: TLF URGÈNCIA: ADREÇA ELECTRÒNICA:

FITXA
SANITARIA

  Especificar si te alguna/es malaltia/es Diagnosti cades, Minusvalua, síndrome:

   Es al.lèrgic a:

CURSOS
PISCINES SALA

INFANTILS ADULTS A-E (Abdominals i estiraments)

 MATRONATACIÓ  PREMAMA  Power Disc

 PINGÜINS  TERAPEUTICA  GAC (Glutis-Abdominals-Cames)

 DOFINS  HIDROTERÀPIA  Pilates

 INFANTIL  INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT  Zumba

 NATACIÓ SINCRONITZADA  AQUAGIM  GEM

 AQUASALUT-AQUAPILATES  Fitball-Step

 AQUAGIM-AQUAFITNESS

 3ª EDAT

SESSIONS

 UNA SESSIÓ  DUES SESSIONS

 TRES SESSIONS  QUATRE SESSIONS

 CINC SESSIONS

AUTORITZACIÓ FOTOGRÀFICA

  Autoritzo al personal  del  Poliesportiu Son Angela ts a poder fotografiar o filmar  al  meu fil/a i  pode r  utilitzar  aquestes imatges amb
finalitats educatives i de divulgació de les activi tats del Poliesportiu son Angelats.

                                                                                                                                        Sóller, a _______ ____ de_______________ de 201_______
Signat

AUTORITZACIÓ PATERNO/MATERNA

En/Na................................................................................Amb DNI núm...... ......................................... Inscric e l meu fill/filla al curs indicat organitzat 
per Sóller 2.010 i autoritzo als monitors de dita a ctivitat a prenda les decisions medicoquirùrgiques que fosin necessaries adoptar en cas 
d'extrema urgència, sota la direcció facultativa pe rtinent.  Conec i accespto les condicions que s'esp ecifiquen a la normativa general i 
específica per accedir a la instal.lació Poliesport iu Son Angelats 

Sóller, a ___________ de_______________ de 201_____ __
Signat

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades, per la qual
cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Sóller, ....... de ........................ de .......

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, Sóller 2010 amb domicili social a la plaça Constitució de Sóller l'informa de la recollida d'aquesta
informació per tal d'actualitzar el corresponent fitxer creat sota la responsabilitat del President i amb la finalitat legal per la qual va ser creat. L'informa així mateix de la possibilitat d'exercir els drets

d'accés, rectificació, cancel·lació  i anul·lació per la qual cosa haurà d'adreçar-se mitjançant escrit, a la raó social abans detallada.
Per altra part Sóller 2010 es compromet, dins el compliment de les seves obligacions, a guardar el secret oportú i adoptar les mesures necessàries per evitar pèrdues, manipulacions o accessos no

autoritzats, sempre tenint en compte les possibilitats de l'actual tecnologia.
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SOL·LICITUD CURSETISTA

EXTRACTE DE NORMES

NORMES D'ACCÉS I UTILITZACIÓ
1.-Tenen dret d'accés i ús tots els adults que hagin tramitat la inscripció o reserva pertinent, i abonat el preu establert a l'ordenança en
vigor.  Els  menors  d'edat  podran  accedir  a  la  instal·lació,  sempre  baix  la  tutela  d'un  adult:  pare/mare/tutor  o  persona  degudament
autoritzada, o responsable del club o l’activitat subscrita, segons cada cas.2.-L’accés a la instal·lació suposa l’acceptació de la present
ordenança. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes pot suposar la finalització de l’activitat a realitzar per part de l’usuari i/o abonament
dels danys ocasionats, segons s'estableix al Títol VI de l'ordenança.3.-Es prohibeix l'entrada d'animals a tot el recinte, amb excepció del
cans guia. 4.-Està prohibida l'entrada de qualsevol tipus de vehicle al recinte. 5.-Als espais esportius i annexes només es permet l’accés i
permanència als abonats. Els acompanyants es situaran a les grades. 6.-Queda prohibit l'accés dels usuaris i acompanyants a qualsevol
zona de manteniment o servei 7.-Els usuaris respectaran els horaris de funcionament establerts, i atendran en tot moment les indicacions
del personal de la instal·lació. 8.-Els objectes extraviats que siguin localitzats per qualque usuari o acompanyant, hauran de ser lliurats a
recepció. Si dins els tres mesos següents aquests objectes no han estat reclamats, es procedirà a la destrucció o donació dels mateixos.
Està totalment prohibit fumar a tot el recinte. 9.-Es prohibeix la venda e introducció al recinte de begudes embotellades, a excepció de les
que es puguin consumir dins els límits del bar. Així mateix es prohibeix la introducció al recinte d'envasos metàl·lics, de vidre, ceràmica,
fusta o materials similars; qualsevol tipus de beguda alcohòlica i substància estupefaent, psicotròpica, estimulant o anàloga; així com
pancartes o símbols que impliquin incitació a la violència. 10.-L'horari d'obertura i tancament és el següent: de dilluns a divendres de 8 a
21.30h, dissabtes de 8.30 a 21h, diumenges i festius de 8.30 a 14h. Estarà tancat l'1 de gener, 6 de gener, diumenge de pasqua, firó de
Sóller, 24 d'agost i 25 de desembre.

NORMES ESPECÍFIQUES PISCINES
1.- No es pot accedir amb calçat o roba de carrer. 2.-Està prohibit consumir menjar o begudes. 3.-No es permet cap acció que afecti la bona
convivència dels usuaris. No es permet la introducció de pilotes, matalassos o altres objectes no esportius que puguin molestar a la resta
d'usuaris. 4.-Està prohibit entrar dins l'aigua sense saber nedar, a excepció dels alumnes que estiguin realitzant un curs d'aprenentatge,
quan així ho requereixi el monitor del mateix.5.-És obligatori dutxar-se abans de la primera immersió a la piscina.6.-És obligatori l’ús de
capell de bany. 7.-És obligatori l’ús de calçat específic per deambular per les zones de trànsit. 8.-És recomanable l'ús d'ulleres. 9.-Els infants
que no controlen esfínters han de dur obligatòriament bolquers de natació 10.-No es permet l’entrada al recinte de borses o motxilles
d’esport ni material aliè al bany. Està prohibit l’ús de qualsevol objecte o equip aliè a la pràctica de la natació. 11.-Està prohibida l'entrada a
persones que pateixin malalties infecto-contagioses. La direcció pot exigir la presentació d'un certificat mèdic. 12.-El sentit de la natació
lliure serà sempre pel costat dret del carrer. 13.-El nombre màxim de persones per carrer per natació lliure serà de 6 14.-El socorrista és
l’encarregat de vetllar pel correcte compliment d’aquestes normes.  L’incompliment de qualsevol d'elles dóna lloc a la pèrdua del dret al
bany.

NORMES ESPECIFIQUES SALES DE FITNESS I D'ACTIVITATS DIRIGIDES
1. Horari especific sala de fitness: dilluns a divendres de 8,00 a 21,00h; dissabtes de 8,30-14,00h; diumenges i festius tancant.
2. Només es pot accedir amb roba i calçat esportiu adequat.
3. A la sala de fitness és obligat l'ús de tovallola
4. No es permet l’entrada de borses o motxilles d’esport
5. No es permet l’entrada en xancles
6. No es permet fumar ni consumir menjar. Les begudes només es poden entrar dins d'envasos que no es puguin trencar.
7. Qualsevol element o material emprat s’ha de deixar al seu lloc en finalitzar amb la seva utilització.
8. No es permet l'accés a la sala de fitness a menors 16 anys.
9. Els usuaris de les sales hauran de respectar en tot moment les indicacions dels monitors de sala o d'activitat en cada cas.

NORMES ESPECIFIQUES DELS SERVEIS ANNEXES (VESTIDORS, TAQUILLES, MAGATZEMS)
10. Es consideren serveis annexes vestidors, dutxes, taquilles i espais comuns i de trànsit
11. Només s'autoritza l'ús d'aquests espais per les activitats que els són pròpies.
12. L’ús dels vestidors, dutxes i taquilles està autoritzat als usuaris de la instal·lació i reservat al temps de realització de l’activitat esportiva

corresponent. En cas contrari, el personal de servei de la instal·lació està autoritzat a deixar la taquilla disponible per a la seva utilització.
13. És recomanable l'ús de xancles als vestidors.
14. Als vestidors es deixaran els objectes personals als penjadors i/o prestatges per borses abans d'accedir a l'espai esportiu, tot els objectes

quedaran recollits emprant el menor espai possible, per la comoditat de tots els usuaris. La direcció no es fa responsable de la pèrdua o
robatori dels objectes dipositats als vestidors o taquilles. Es recomana acudir a la instal·lació sense objectes de valor.

15. El material higiènic es dipositarà als contenidors instal·lats a l'efecte, o al seu defecte a les papereres, però mai als WC's.
16. Les zones comuns estan considerades com a zona de trànsit d'usuaris, està prohibit emprar-les com zona de jocs o estada.
17. Els actes de vandalisme i mal comportament comporten sancions que poden ocasionar la pèrdua de la condició d'abonat, o l'expulsió

immediata de la instal·lació, segons s'estipula al Títol VI de la present ordenança.
18. Les taquilles es podran emprar de manera puntual, mitjançant el sistema d'obertura de moneda retornable; o es podran llogar per un

temps determinat. Per realitzar el lloguer de la taquilla s'omplirà el model de formulari disponible a la recepció de la instal·lació i s'abonarà
la taxa corresponent segons l'ordenança en vigor.

19. Els abonaments es poden tramitar per diferents trams temporals:

NORMES PER LA INSCRIPCIÓ ALS DIFERENTS CURSOS
20.  Els abonats que a més vulguin accedir a qualsevol de les activitats promogudes directament per la Direcció de la instal·lació tramitaran la

inscripció de la següent manera:
◦ Omplir el formulari corresponent
◦ Abonar la quota establerta a l'ordenança en vigor. Les mensualitats s'abonaran entre el dia 20 i 31 del mes anterior a l'activitat

sol·licitada. L'impagament de la quota o la devolució bancària suposarà la pèrdua de la consideració de cursetista i la reserva de
plaça. Les baixes voluntàries dels cursos s'han de comunicar a recepció o al coordinador de l'activitat abans del darrer dia del mes
anterior. Passada aquesta data no es retornarà cap quota.

21. Els abonats que a més vulguin accedir a qualsevol de les activitats promogudes per entitats que fan ús puntual o periòdic de la instal·lació,
tramitaran la inscripció al curs directament amb l'entitat promotora de la mateixa. Aquesta entitat serà la que establirà les condicions i
preus en cada cas.
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