POLÍTICA DE CANCELACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA RESERVA PER EL
CASAL DE MAR 2022
Donada la excepcionalitat de la situació sanitària que patim en aquest moment i a
diferència d’altres anys en que en cap cas era possible el retorn de la reserva del casal,
només es podrà contemplar la devolució del pagament i senyal de la reserva del casal de
mar 2021 en cas de confinament perimetral (ja sigui municipal, comarcal o a mes escala) i
que aquest impedeixi el desplaçament per arribar fins les instal·lacions i segons els
següents trams:
Anul·lacions amb més d’un mes de l’inici del casal, retorn de 40€ dels 50€ de la reserva
Anul·lacions amb menys de 4 setmanes de l’inici del casal, retorn de 30€ dels 50€ de la
reserva
Anul·lacions amb menys de 3 setmanes de l’inici del casal, retorn de 20€ dels 50€ de la
reserva
Anul·lacions amb menys de 2 setmanes de l’inici del casal, retorn de 10€ dels 50€ de la
reserva.
Anul·lacions amb menys d’una setmana de l’inici del casal restaran exemptes de cap Retorn
de l’import de la reserva

UN COP COMENÇAT EL CASAL, EN CAS DE CONFINAMENT DE
GRUP O TANCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ
En cas de que, un cop començat el casal, la situació sanitària ens obligués al tancament de
la instal·lació o al confinament grupal i ja sigui per alguna infecció puntual o per situació de
risc i prevenció, l’import abonat per l’activitat del casal de mar no podrà ser retornat però si
la situació implica mes de 4 dies de impossibilitat de casal, els dies no gaudits podran ser
recuperats dins la temporada d’estiu 2022.
FANAUTICA PINEDA SLU
CIF: B67165167

Per mitjà del present document, jo com a pare/mare/tutor del figuran model atorgo a
l'equip Fanàutica - Base Nàutica Pineda de Mar amb CIF B67165167 el dret i permís il·limitat
i irrevocable per a captar, enregistrar, usar, reutilitzar, publicar, republicar i distribuir
retrats fotografies o imatges del menor o en les quals estigui inclòs o inclosa, a través de
qualsevol mitjà, sense limitació en el temps, per il·lustració, promoció, art, editorial,
publicitat, comerç o qualsevol altre propòsit.
Així mateix, cedeixo el dret de la imatge del menor al fotògraf per tal que aquest pugui
transmetre ‘I a tercers si és necessari, i acordo salvaguardar-lo a ell, els seus hereus,
representants legals i totes les persones que actuïn sota el seu permís o autoritat o aquells
pels qui ell o ella estigui actuant, de qualsevol reclamació per difamació, calúmnia, o invasió
de la privacitat.
Tot això amb la única limitació d' aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin
atemptar al dret de I' honor en el previst a la Llei Orgànica 1/85, del 5 de Maig, de protecció
Civil al Dret a I' honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
Per mitja del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la
imatge del menor que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc major d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el meu propi
nom. He llegit l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic
totalment d'acord amb els seus continguts. Aquesta cessió de drets de la imatge del menor
ha de ser vinculant sobre mi i els meus hereus, els meus representants legals i els meus
assignats.

DECLARACIÓ RESPONSABLE REF: BN-COVID-19 , DE COMPROMÍS I ACORD EN
RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i
riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la
qual el meu fill/a participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que
s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant
el desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el meu fill/a per als dies que duri l’activitat, en
cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut del meu fill/a compatible amb la
simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn
familiar.
Amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el meu fill/a compleix els requisits de salut següents:
Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona
que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en
l’activitat ( només en el cas que el menor pateixi alguna patologia crònica considerada de risc)

