BOULDER LA FUSTERIA
NORMATIVA DEL BOULDER LA FUSTERIA
A con nuació es presenta la norma va del Boulder la Fusteria, que ha de ser ﬁrmada assegurant
que se'n té coneixement i no hi ha cap objecció.
NORMATIVA:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Respectar i cuidar les instal·lacions, el material i els altres usuaris tant de les sales del
Boulder la Fusteria com de la resta d'instal·lacions de la Tèx l Rase.
Abonar la quota corresponent en el moment de la inscripció.
Respectar la realització d'altres ac vitats de la Tèx l Rase.
Ni el Boulder la Fusteria ni la Junta direc va ni les comissions de treball es fan
responsables de lesions o danys sics causats per la pràc ca espor va.
No està permès fer còpia de la clau o targeta d'accés del Boulder la Fusteria. En cas de fer-ho
és mo u d'expulsió directa sense retorn de la quota.
Encara que la porta es gui oberta, s'ha de passar la targeta pel lector abans d'entrar.
És obligatori l'ús de material d'escalada (peus de gat).
Els menors de 14 anys no poden ser socis del Boulder la Fusteria. Un adult responsable
se'n podrà fer soci i ser acompanyat pels seus ﬁlls/ﬁlles/tutelats, qui podran fer ús de les
instal·lacions però acompanyats de l'adult que se'n faci responsable.
No es pot estar als matalassos si hi ha gent penjada als plafons.
Prohibit deixar escombraries o deixalles. Si ens deixem roba o per nences la comissió ho
guardarà ﬁns a ﬁnals d'any, quan, si no ha estat reclamat per ningú, ho donarà a Càritas.
No es poden entrar gossos ni bicicletes dins la sala.
El període màxim per convidar amics a provar les instal·lacions és de dues setmanes.
Respectar el descans i convivència amb els veïns i veïnes.
Fer saber a la Junta Direc va el no compliment de la norma va per part d'algun soci o sòcia.

El Boulder la Fusteria, la Tèx l Rase i l'Ajuntament de Cardedeu no es fan responsables del mal ús de
les instal·lacions.
Jo,(en cas de menor de 14 anys, pare/mare/tutor) _____________________________________
amb DNI ______________________ sóc coneixedor/a i accepto la norma va del Boulder la Fusteria
i em comprometo a respectar-la.

A _____________________, dia _____/_____/_____
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BOULDER LA FUSTERIA
FULL D'INSCRIPCIÓ BOULDER LA FUSTERIA
Targeta:___________
En/Na:___________________________________________ amb DNI:________________________
Data de naixement:_________________________________________________________________
Domicili:_____________________________________________________ C.P:_________________
Població:__________________________________________________________________________
Telèfon:______________________ Correu electrònic:_____________________________________
Autorització en cas de ser menor de 14 anys:
Jo, ____________________________________________ amb DNI _______________________
conec el funcionament del Boulder la Fusteria i com a mare/pare/tutor autoritzo en/na
____________________________________ que pugui fer ús de les instal·lacions i me'n faig
responsable.

Sol·licito ser inscrit al Boulder la Fusteria fent el pagament de la quota de soci i acceptant el
funcionament i norma va interna del Boulder, així com la polí ca de privacitat.

Quota anual1(coincidint amb l'any natural): 75€ + 5€ ﬁança2 targeta d'accés
Quota anual a par r de juny (ﬁns el desembre): 40€ + 5€ ﬁança targeta d'accés

A __________________, dia _____/_____/_____

1

FIRMA:

A par r del mes d'octubre el pagament servirà per a tres mesos restants + tot l'any següent

Els 5€ corresponents a la targeta són en concepte de ﬁança i per tant seran retornats al retornar la targeta sempre que
es gui en bon estat.
2
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BOULDER LA FUSTERIA
CLÀUSULA DE SOL·LICITUD DE DADES PERSONALS EN COMPLIMENT DE LA
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de
protecció civil, dret a l’honor, in mitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del
següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació Boulder la Fusteria (CIF
G66199985), amb seu a Cardedeu, Barcelona, i correu electrònic boulderlafusteria@gmail.com
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat.
La ﬁnalitat d’aquest ﬁtxer és facilitar la ges ó dels serveis i ac vitats que s’ofereixen des de l’en tat
Boulder la Fusteria amb l’objec u de respondre a les necessitats de les persones sòcies.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es man ngui la relació o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els
casos en què hi hagi una obligació legal.
Tens dret a obtenir conﬁrmació sobre si el Boulder la Fusteria estem tractant les teves dades
personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rec ﬁcar les dades inexactes o
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries a través del correu
boulderlafusteria@gmail.com. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis
relacionats amb els sol·licitats.
Jo, __________________________________ amb DNI ____________________________________
i responsable de (en cas de menors de 14 anys)___________________________________________
He llegit i accepto la polí ca de privacitat
Polí ca de privacitat del Boulder la Fusteria:
Persona responsable

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Boulder la Fusteria

Finalitat

Incorporació en un ﬁtxer per a ges onar els serveis que ofereix
el Boulder la Fusteria als seus socis.

Legi mació dades

Consen ment de l'interessat

Persones des natàries

Boulder la Fusteria. No es cediran dades a tercers

Drets dels associats/ades

Té dret a accedir, rec ﬁcar i suprimir les dades, així com altres
drets, tal com s'expliquen a la informació addicional que pot
consultar a la web:www.boulderlafusteria.com/documents.html
De la persona interessada. No procedeixen de fonts externes.

Procedència de les dades
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BOULDER LA FUSTERIA
SOL·LICITUD DRETS D’IMATGE. AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE
L’Associació Boulder la Fusteria, en tant que responsable del tractament de les dades personals de
l’interessat, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, in mitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a con nuació, la informació del tractament:
Finalitats i legi mació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les ac vitats
dutes a terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació
(per consen ment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat. (a
excepció de conformitat explícita).
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran el mínim de temps necessari per
mantenir la ﬁnalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la
custòdia i quan ja no sigui necessari per a aquest mo u, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garan r que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu
consen ment, tret que sigui obligació legal. L’Interessat pot autoritzar o no el tractament tot
marcant amb una «x» la casella corresponent de SÍ (dono el consen ment) o NO (no dono el
consen ment) per a les següents categories de des nataris.
Drets que té l’Interessat: dret a re rar el consen ment en qualsevol moment. Dret d’accés,
rec ﬁcació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la norma va vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu
boulderlafusteria@gmail.com.
SOL·LICITUD DRETS D'IMATGE:
SÍ
NO Autoritzo els següents tractaments:
Publicació en mitjans propis del responsable (pàgina web, Instagram, Facebook, calendaris, cartells
publicitaris del Boulder la Fusteria o de qualsevol servei que ofereixi el Boulder la Fusteria),
d'imatges i vídeos de l'àmbit d'escalada, sigui en el rocòdrom o a l'exterior.
SÍ
NO Autoritzo que es publiqui el meu nom (no complet) als mitjans propis de
l'en tat Boulder la Fusteria si s'hi publiquen imatges on aparec.
L’Interessat/da o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes
exposats: (nom i cognoms)________________________________ amb NIF _________________
representant legal de _______________________________ amb NIF (si és major de 15 anys)
__________________

A ____________________, dia _____/_____/_____
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BOULDER LA FUSTERIA
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 PER MAJORS DE 15 ANYS
Dades personals
Nom complet:____________________________________________ DNI:_____________________
Telèfon:_______________________ Correu electrònic:____________________________________
Declaro, responsablement:
1.

2.

Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
o

No presento cap simptomatologia compa ble amb la covid-19 (febre, tos, diﬁcultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

o

No he estat posi u de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat posi ves.

o

No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat posi u en covid-19 ni que hagi ngut
simptomatologia compa ble amb aquesta malal a.

(Seleccioneu una de les dues opcions)
Que no pateixo cap de les malal es següents:
o
o

Malal es respiratòries greus que necessiten medicació o disposi us de suport ven latori.
Malal es cardíaques greus.

o
o

Malal es que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
Diabe s mal controlada.

o

Malal es neuromusculars o encefalopa es moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malal es següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de
reprendre l’ac vitat ﬁsicoespor va:
o
o

Malal es respiratòries greus que necessiten medicació o disposi us de suport ven latori.
Malal es cardíaques greus.

o

Malal es que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
Diabe s mal controlada.
Malal es neuromusculars o encefalopa es moderades o greus.

o
o
3.

Que acudiré al centre amb mascareta i només me la trauré en el moment d'escalar.

4.

Que em prendré la temperatura abans de sor r de casa per anar al Boulder la Fusteria i que, en el cas que
ngui febre o presen algun dels símptomes compa bles amb la covid-19, no hi aniré.

5. Que conec l’obligació d’informar el Boulder la Fusteria, a través del correu boulderlafusteria@gmail.com de
l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, així com a l'Ajuntament de Cardedeu.

I, perquè així cons , als efectes de la meva incorporació al Boulder la Fusteria l'any 2021, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

A _________________, dia _______/_______/_______
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BOULDER LA FUSTERIA
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 PER A MENORS DE 15 ANYS
Dades personals
Nom i cognoms pare/mare/tutor/a:________________________________ DNI:________________
Nom del/la menor de 15 anys:________________________________________________________
Telèfon de contacte:__________________ Correu electrònic:_______________________________
Declaro, responsablement:
1.

Que el meu ﬁll/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

● No presenta cap simptomatologia compa ble amb la covid-19 (febre, tos, diﬁcultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

● No ha estat posi u de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat posi ves.
● No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat posi u en covid-19 ni que hagi ngut
simptomatologia compa ble amb aquesta malal a.

2.

(Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu ﬁll/a no pateix cap de les malal es següents:
Malal es respiratòries greus que necessiten medicació o disposi us de suport ven latori.
Malal es cardíaques greus.
Malal es que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
Diabe s mal controlada.
Malal es neuromusculars o encefalopa es moderades o greus.

Que el meu ﬁll/a pateix alguna de les malal es següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o
pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’ac vitat ﬁsicoespor va:
Malal es respiratòries greus que necessiten medicació o disposi us de suport ven latori.
Malal es cardíaques greus.
Malal es que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
Diabe s mal controlada.
Malal es neuromusculars o encefalopa es moderades o greus.
3.

Que prendré la temperatura al meu ﬁll/a abans de sor r de casa per anar al Boulder la Fusteria i que, en el cas
que ngui febre o presen algun dels símptomes compa bles amb la covid-19, no assis rà al rocòdrom. I en
cas que truquin del Boulder la Fusteria perquè presenta símptomes, anirem a recollir-lo/la. Així mateix, el meu
ﬁll/ﬁlla, si no és menor de 6 anys, anirà amb mascareta i només se la traurà al moment d'escalar.

4.

Que conec l’obligació d’informar el Boulder la Fusteria a través del correu boulderlafusteria@gmailcom i/o a
l’Ajuntament de Cardedeu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir
un contacte estret amb aquest servei davant de qualsevol incidència.

I, perquè així cons , als efectes de la incorporació del meu ﬁll/a
, al Boulder la Fusteria l'any
2021, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en
aquesta declaració.
D’acord amb l’ar cle 5 de la LOPD, el Boulder la Fusteria us informa que les dades recollides en aquesta declaració seran
incloses en els ﬁtxers automa tzats amb la ﬁnalitat d’oferir-vos el servei sol·licitat. El Boulder la Fusteria tractarà
aquestes dades amb la màxima conﬁdencialitat, essent aquest l’únic des natari, amb exclusivitat d’aquestes. Vostè té
dret d’accés, rec ﬁcació i cancel·lació de les dades d’acord amb la LOPD 15/1999 a través del correu
boulderlafusteria@gmail.com.
Lloc i data: A _____________, dia _____/______/______
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