
CALENDARI

El calendari de l’activitat és: del dijous 1 de setembre del 2022 al divendres 30 de juny del 2023.
Els dies festius no s’impartiran classes, seguint el calendari escolar. Els períodes de vacances són:

 › Vacances de Nadal: del 25 de desembre del 2022 al 6 de gener del 2023 (inclosos).
 › Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril del 2023 (inclosos).

La durada de l’activitat és de 10 mesos.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

 › Es prega la màxima puntualitat pel correcte desenvolupament de l’activitat. No es permetrà l’accés passats
10 minuts de l’inici de la sessió.

 › L’entrada i recollida dels infants es farà al costat de la pista 1.
 › L’accés a pistes està restringit als/a les inscrits/es a l’activitat.
 › Els/les acompanyants podran esperar i/o veure els entrenaments des de la cafeteria o zona social.
 › En cas d’arribar abans d’hora, cap persona de la instal·lació es farà càrrec de l’infant fins a l’hora d’inici de l’activitat.
 › En cas que no hi hagi cap persona que reculli a l’infant després del termini de l’activitat, si no hi ha hagut cap avís 

previ del retard, l’organització no es farà responsable de la tutela del/de la menor.

ASSISTÈNCIA

 › L’equip tècnic de l’activitat porta un control d’assistència dels/de les alumnes.
 › Es prega que es produeixin el menor nombre possible de faltes d’assistència, per tal de facilitar el correcte control 

de grups, així com garantir la màxima progressió pedagògica i poder complir amb la programació planificada.

MATERIAL NECESSARI

 › Cal dur roba esportiva còmoda i la samarreta de l’escola, que s’entregarà durant el 1r mes d’inici de l’activitat.
 › El calçat que cal dur són sabatilles esportives. Es recomana que la sola sigui d’espiga o alguna altra específica de 

pàdel. Els tècnics us assessoraran sobre l’elecció del calçat adequat.
 › Padelarium disposa de tot el material per dur a terme l’activitat. Es recomana, a mesura que avança

l’aprenentatge de l’esport, que cada infant tingui la seva pròpia pala. L’equip tècnic us assessorarà sobre l’elecció de 
la pala adequada.

COMPORTAMENT

 › Cal complir la normativa de règim intern del centre.
 › Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, comportaran la seva reposició.

L’incompliment de qualsevol de les normatives pot suposar la pèrdua dels drets d’inscrit, tant de la instal·la-
ció com de les activitats.
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ABONAMENT I RENOVACIÓ

 › Per inscriure’s a l’activitat cal formalitzar la inscripció a la web, a la recepció del club o només en el cas de les
renovacions, per correu electrònic.

 › El 1r pagament es farà en efectiu o targeta, la resta per domiciliació bancària.
 › Els rebuts impagats tindran una recàrrega d’1,5 € per la tramitació administrativa.
 › El pagament es fa mensualment. El no pagament d’un rebut implicarà la baixa automàtica de l’activitat.
 › En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció abans del dia 20 de l’últim mes en curs.

ALTRES DADES D’INTERÈS

 › La signatura de la inscripció comporta l’acceptació de la normativa abans exposada.
 › Per la realització de l’activitat caldrà que hi hagi un mínim d’inscrits/tes determinat pel centre segons el grup.
 › No es farà la devolució de cap mensualitat un cop iniciat el curs.
 › El preu de la matrícula és de 30 € per temporada. Si l’alumne/a es dóna de baixa, haurà d’abonar de nou la matrícula 

en cas que es vulgui tornar a donar d’alta.
 › Els preus són vàlids fins al 30 de juny del 2023.
 › Preus amb el 21% d’IVA inclòs.
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Nom complet de la persona que signa:    Signatura:

POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. MILARIUM S.L. (entitat que forma part de la xarxa 
d’entitats de CET10), posa a la teva disposició la informació addicional relativa al tractament de les teves dades personals, tal com estableix 
la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD). En 
aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de CET10 basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, recollim 
la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que has de conèixer. 
Dades del responsable: Identitat: CET10 (MILARIUM S.L.). Domicili: RAMBLA GUIPÚSCOA, 25, BARCELONA, 08018. Contacte: privacitat@
cet10.com Delegat de Protecció de Dades: privacitat@cet10.com. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? a/ Gestionar la 
preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats de la xarxa CET10 i col·laboradors. b/ Gestionar els centres i / o activitats 
contractades. c/ Activitats de publicitat i prospecció comercial d’iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre 
vinculades amb el sector esportiu, educatiu, oci i social. Et podrem oferir també, enquestes d’opinió o satisfacció de les nostres activitats. 
d/ Estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis. Com hem obtingut les teves dades? 
Directament dels interessats a través dels formularis habilitats per les entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents 
centres. Quant temps conservem les teves dades? Mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, demanis la seva supressió, 
així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? El consentiment 
atorgat en completar qualsevol dels formularis. La sol·licitud de retirada del consentiment per a l’enviament de comunicacions promocionals 
condicionarà la situació com a usuari / client de qualsevol entitat CET10. A quins destinataris es comunicaran les teves dades? Si ets un 
usuari interessat en l’oferta esportiva, educativa, d’oci o social podrem transmetre les dades de contacte a l’entitat CET10 responsable 
de l’activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. 
Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l’entitat 
responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en 
l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent. Quins són els teus drets quan ens facilites 
les teves dades? Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se 
al tractament, la portabilitat de les dades i el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pots adreçar 
una carta a CET10, a l’adreça Rambla Guipúscoa 23-25 Baixos, Barcelona, 08018, o remetent un correu electrònic a privacitat@cet10.
com indicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI. Així mateix, 
t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si 
consideres que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les teves dades personals. En el cas que se sol·liciti la 
limitació del tractament de les teves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició 
deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

He llegit i accepto la política de privacitat.

Accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de MILARIUM S.L. per donar suport visual a la nostra web, 
xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.
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