
1) CONDICIONS GENERALS

Els cursos s'ofereixen a noies i nois de 8 a 15 anys de rugbi i de 8 a 16 anys de bàsquet.

Només agafarem els fitxers complets.
Alguns documents a aportar es poden descarregar des del lloc:
www.andorrasportscamp.com

Possibilitats de pagar la totalitat del campus online, mitjançant transferència bancària. Tot el
curs s'ha d'abonar abans el primer dia del curs.

Preu: 199 € només matins
El preu de la fórmula matinal inclou totes les activitats esportives del matí (9 a 13 h),
supervisió, esmorzars (descans matinal), material de camp (pantalons curts/maillot/mitjons)

Preu: 399 € mitja pensió
El preu de la fórmula de mitja pensió inclou totes les activitats, vigilància, dinars, berenars i
transport en autobús, dotacions (pantalons curts/banyador/mitjons i motxilla)

Preu: 699 € pensió completa
La tarifa de pensió completa inclou els serveis esmentats anteriorment així com els
esmorzars i sopars i l'allotjament.
les dotacions (pantalons curts/jersey/mitjons, motxilla, samarreta i pantalons curts de ciutat).
Obsequi ofert als participants.



TERMES DE CANCEL·LACIÓ

L'anul·lació s'ha de notificar per carta certificada amb acusat de recepció.
Si es produeix amb més de 45 dies d'antelació a la data d'inici de l'estadi, es retendrà el
10% de l'import total de l'estada.

Menys de 45 dies i més de 30 dies abans de la data d'inici, es retindrà el 25% de l'import
total de l'estada.

Menys de 30 dies i més de 7 dies abans de la data d'inici, es retindrà el 75% de l'import total
de l'estada.

Menys de 7 dies abans de la data d'inici es retindrà el 100% de l'import total de l'estada.

En cas d'anul·lació per motius mèdics (justificada per la presentació d'un certificat mèdic),
es reemborsarà íntegrament al participant les quantitats ja pagades, amb independència de
la data de la baixa, a l'excepció de la deducció d'una quantitat de 50 € per a despeses
administratives.

En cas de no presentar-se a la data de l'estada, en cas d'interrupció del curs per part de
l'alumne, en cas de renúncia als serveis inclosos en el curs, no es procedirà a la devolució.

No es concedirà cap reemborsament per una arribada tardana o una sortida prematura per
qualsevol motiu excepte una lesió durant el curs.

En cas de lesió o malaltia durant el curs, es procedirà a la devolució pro rata temporis si
això requereix una sortida anticipada, prèvia presentació de certificat mèdic.

Excepcionalment, l'organitzador es pot veure obligat a cancel·lar un curs si el nombre de
participants és insuficient o per limitacions de salut relacionades amb la Covid-19. En aquest
cas, t'informarà per correu electrònic com a màxim 7 dies abans de l'inici de les pràctiques.
Aleshores, l'estudiant tindria l'opció d'ajornar la seva inscripció per a una altra estada
(segons disponibilitat) o de reemborsar la totalitat de les quantitats pagades.



DECLARACIONS I GARANTIES

ANDORRA SPORTS CAMP està cobert per una assegurança organitzadora de
“Responsabilitat Civil Professional” que només cobreix les faltes o negligències de
l'organització de l'esdeveniment.  El campus esportiu d'Andorra Sports Camp també
assegura accidents, lesions relacionades amb la pràctica de l'esport i les diverses activitats
organitzades per ASC (Veure dades de l'assegurança adjuntes).

Qualsevol altre accident o incidència haurà d'estar cobert per l'assegurança personal del
participant.
(Vegeu els detalls de l'assegurança adjunts).

Declarar haver llegit les condicions generals del curs (anul·lació, interrupció,
assegurança...).

Signatura obligatòria precedida de "llegit i aprovat"



Autorització d'atenció en cas d'accident

Jo, el sotasignat:

Actuant en la meva qualitat de: PARE, MARE o TUTOR (elimineu la menció
inútil) del nen/a AUTORITZA el director de pràctiques: Maxime Taurinyà/ Julien Baron

• Prendre totes les mesures útils (tractament, exploració mèdica o cirurgia) i en particular
sol·licitar l'ingrés en un centre sanitari si és necessari;
• Recollir el menor quan marxi, només en cas d'indisponibilitat absoluta dels pares o del
representant legal del menor.

Signatura dels pares o representants legals precedida de la menció manuscrita "Llegit i
aprovat"

Fet a.                                             /   /



AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
En/Na
_________________________________________________________________________
___, amb núm. de Passaport/DNI ________________________, autoritzo com a pare/
mare/ tutor a l’empresa AD Organització organitzadora del Campus de Tecnificació a
subministrar al meu fill/ filla
_________________________________ ________________________________________
la medicació que a continuació es detalla.

Conservació del medicament: ⃝ Temperatura ambient ⃝ Nevera

Data: / / 2022 Signatura del pare /mare / tutor:
 



DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

-Fotocòpia passaport o document d’identitat.
-Fotocòpia assegurança extraescolar vigent.
En cas que el/la jugador/a prengui qualsevol tipus de medicament, cal omplir i signar
degudament l’autorització d’administració de medicació  i aportar una còpia de la recepta
mèdica vigent.
 NO S’ADMINISTRARÀ CAP MEDICACIÓ SENSE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ
ADEQUADA.



AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA (OPCIONAL)

ATENCIÓ: Emplenar aquesta autorització només en el cas i només en el cas que no sigui
un dels representants legals indicats en el full informatiu qui reculli l'infant al final del curs.

Jo, el sotasignat:
Senyora, senyor permeteu:
Senyora, senyor com a                                           del meu fill per fer-se càrrec del transport
per a la seva sortida des del recinte d'acollida del campament esportiu.

Es demanarà al guia un document d'identitat.
Signatura dels pares o representants legals precedida de la menció manuscrita "Llegit i
aprovat"

Fet a.                                             /   /


