PER MOLTS ANYS!
Persona que atén ...................................................................................................................................................................................
Dia ...................... Hora ...................... Edat nens/es ...................... Quantitat de nens/es .............................................
Persones i telèfon de contacte ......................................................................................................................................................
Base Imponible....................... IVA ............................. Total pressupost ............................................................................. ......

OBSERVACIONS ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
NORMATIVA per celebrar l’aniversari al CEM Maresme
DISPONIBILITAT HORÀRIA
Dissabte de 16:00 a 19:30 h. Matins de 10:00 a 14:30 h (Només DiverGim i DiverPàdel)
Diumenge de 10:00 a 14:30 h.
PREUS PER ACTIVITAT

1. 3 h activitat / Escollir 2 DiverActivitats (1 h cadascuna) + 1 h celebració

				 18 € / infant
			

2. Opció 1 + inflable aquàtic (si tries opció Aiguadiver)

				 18 € / infant + 60 €
DESCRIPCIÓ D’ACTIVITAT Activitats per a nens/es de 4 a 16 anys.
DIVERPÀDEL (1 Pista de pàdel): jocs amb raquetes, jocs de tècnica i torneig o rei de la pista.
DIVERGIM (Sala de parquet gran): jocs d’agilitat, jocs amb fitballs, acroesport i acrobàcies amb matalassets.
AIGUADIVER (Piscina gran i petita): jocs aquàtics amb tot el material de piscina i temps lliure (pilotes, matalassos,
xurros, tobogan, etc.). Opció inflable aquàtic (60 €).
CELEBRACIÓ (Sala de parquet gran): zona de menjar (entrepans, begudes i patates) i zona de joc amb globus i
matalassos.
*Totes les activitats es fan amb un tècnic/a especialitzat/ada i ambient musical durant tota l’activitat.
EL PREU INCLOU

1. Animador/a esportiu/va especialitzat/ada per cada 15 nens/es.
2. Activitat escollida més celebració.
3. Entrepà, beguda i patates per tots els nens/es.
4. Gots, tovallons i plats i culleres pel pastís. Pastís no inclòs.
5. Decoració amb globus i garlanda d’aniversari.
6. Ambient musical adequat a la festa durant tota l’activitat.
7. Invitacions pels nens.

EXTRES
Con de llaminadures: 1 € per nen/a.
RESERVA I CONDICIONS

> Pagament previ de 7 nens/es de l’activitat escollida, per confirmar la reserva.
> El pagament final es realitzarà el mateix dia de l’activitat, en finalitzar-la.
> Dipòsit obligatori de 50 € a retornar al final de l’activitat, si no s’ha fet mal bé cap material.
> Pagament mínim de 10 nens/es per fer l’activitat. Si s’ha sol·licitat l’activitat per a més de 15 nens/es aquest
mínim serà de 16 nens/es i si s’ha fet de més de 30, aquest mínim serà de 31 nens/es.

> La persona que contracta el servei ha d’estar present durant tota l’activitat amb l’opció d’una segona persona
més i 2 persones si se superen els 15 nens/es i 4 si se superen els 30.

> Cal abonar l’import total una setmana abans de la reserva de dia i hora. S’haurà d’anul·lar reserva amb

una setmana d’antelació. De no ser així, no es retornarà l’import de la reserva. Cal confirmar la reserva
amb un mínim d’una setmana.
> Es podran fer fotografies i vídeos durant tota l’activitat.
POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. CET10 CLUB-AEN JÚPITER S. MARTÍ, UTE (entitat que forma part de la xarxa
d’entitats de CET10), posa a la seva disposició la informació addicional relativa al tractament de les seves 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 ha de conèixer. Dades del responsable: Identitat: CET10 (CET10 CLUB-AEN JÚPITER S. MARTÍ, UTE) Domicili:
Rambla Guipúscoa 23-25 Baixos, Barcelona, 08018, contacte: privacitat@cet10.com. Delegat de Protecció de Dades: privacitat@cet10.com. Amb quina finalitat
tractem les seves dades personals? A CET10 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades d’acord amb les següents finalitats: 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.
Li 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 seves dades? Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats per les
entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents centres. Per quant de temps conservem les seves dades? Les seves dades seran conservades mentre
duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, demani la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Quina és la legitimació
per al tractament de les seves dades? La base legal per al tractament de les seves dades es basa en 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 seves dades? Si és 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 seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés a les
seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, el dret a la portabilitat de les dades, així com el dret a
retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per això pot 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 vol exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia
del DNI. Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si
considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament
de les seves dades únicament les 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

Data

Signatura:
Pare/Mare/Tutor

Coordinador CEM Maresme

CEM Maresme - C. Pallars 484 - 08019 Barcelona - Telèfon: 933 083 553 - cemmaresme.com

