
 
 

 Per dia 

Matí i tarda amb menjador               32,50 €          

 Matí i tarda 9 a 13 i 15 a 17h (sense menjador)              23,00 €          

 Matí de 9 a 15 (inclòs menjador)              25,50 €           

Matí 9 a 13h              16,00 €           

Permanències de 7’45 a 8’45h o de 17 a 18h              3,00  €            

 

 

 
 

 
 

CASAL 

SETMANA SANTA 
Del 15 al 18 

d’Abril 

 

 

Casal lúdic i esportiu 

De 3 a 12 anys 
 

Grups per edat 

Futbol, bàsquet, jocs preesportius, jocs 

populars, jocs didàctics, parc infantil, 

manualitats, cinema, aula interactiva... 

Menjador amb cuina pròpia 
 

 
 

Inscripcions obertes 
 

Llocs i horaris d’inscripció: 
 

Dinamis: 

A la recepció de Dinamis Esport 

De 9 a 13h i de 15:30 a 22h 

C/ Travessera de Gràcia, 419, Tel. 93 455 59 14 

 

 

O bé per correu electrònic a campus@dinamis.es des d’on us remetrem el full d’inscripció. 

La inscripció no serà efectiva fins que no ens consti la transferència realitzada 

No s’acceptaran targetes de crèdit o dèbit 

 
Dinamis Esport, Travessera de Gràcia, 419, 

08025 BCN 93 455 59 14  info@dinamis.es 

Néstor Mora 

Director Gimnàs Dinamis 
 

 
 

Nom: Cognoms: Data Naixement: 

Adreça: Ciutat CP: 

Escola de procedència: Curs: 

Nom i cognom (pare, mare o tutor): 

Tel. mòbil: Tel. fix: 

Correu electrònic: 

 
                                       Cal marcar amb x les opcions desitjades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anoteu, si us plau, les al·lèrgies i observacions diverses al dors i encercleu els dies que vingui el nen al casal

mailto:campus@dinamis.es
mailto:info@dinamis.es


NORMATIVA 

 
 L’entrada i la sortida es farà pel gimnàs Dinamis. C/Travessera de Gràcia, 419 per l’entrada del pàrquing Dinamis. 

 Cal portar esmorzar. 

 Els més petits hauran de dur roba de recanvi: 1 muda interior i 1 d'exterior. 

 Per evitar pèrdues, cal portar la roba marcada, així com també la motxilla. 

 El dia que hi hagi manualitats o pintura s’haurà de dur una bata o similar. 

 El Casal Dinamis Esport no es fa responsable del objectes i de la roba no marcada que es puguin extraviar durant el Casal. 

 No està permès portar telèfons mòbils ni joguines. 

 En cas que hi hagi cap modificació per part de la família en l'hora d'entrada o recollida, caldrà notificar-ho. 

 En cas de baixa, si aquesta es produeix abans de l‘inici del casal, es retornarà el 50% de l‘import (sempre amb causa 
major justificada). Un cop s'iniciï el casal, no es retornarà cap import. 

 

 
Sr./Sra.   N.I.F.   

 

Benvolgut Sr./Sra., amb la intenció de donar compliment a l’establert al Reglament General de Protecció De Dades (RGPD) us fem arribar 
la següent informació relativa al tractament de les seves dades personals. 

 
Responsable del tractament: DINAMIS ESPORT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. amb C.I.F. B60933298 i domicili a C. Castillejos n. 365, 
08025, Barcelona, amb e-mail de contacte en matèria de protecció de dades lopd@palcam.cat 

 
Com a tractament necessari vinculat a l’execució del servei de casal escolar entre vostè i el responsable del tractament, us informem que 
les vostres dades comunicades de forma voluntària seran tractades amb la finalitat de poder dur a terme el manteniment, l'aplicació i el 
control de l'esmentada relació contractual que us vincula amb el responsable del tractament en relació amb la gestió derivada del servei. 
Aquestes dades seran conservades durant tota la vigència de la relació contractual amb l’empresa. Una vegada finalitzada aquesta 
relació, les dades es conservaran durant el període que vingui determinat en cada moment per la legislació vigent durant el qual es pugui 
exigir alguna mena de responsabilitat derivada de la relació mantinguda amb l’empresa. 

 
La comunicació de les vostres dades esdevé un requisit necessari ja que sense la seva facilitació i tractament no poden dur-se a terme 
les gestions pertinents que han estat esmentades a l'apartat precedent. 
La  seva  informació  serà  tractada  pels  serveis  administratius  del  Responsable  del  Tractament,  cadascun  en  el  que  a  les  seves 
competències respecta, i pot ser enviada totalment o parcial als estaments oficials  que, per motius legals, puguin exigir la 
comunicació d'aquest tipus de dades. 

 
Així mateix, les vostres dades podran ser comunicades a altres empreses vinculades administrativament amb el responsable del 
tractament, en concret LICEO PÀLCAM S.L. amb C.I.F. B08439960, LLAR D'INFANTS GAUDÍ, S.L. amb C.I.F. B62323761, FUNDACIÓ 
CULTURAL PRIVADA PÀLCAM amb C.I.F. G61785093 i PÀLCAM EDUCACIÓ, S.L. amb C.I.F. B65236226 amb l'objectiu de ser 
tractades amb finalitat administrativa auxiliar. 

 
Finalment també se us informa que les vostres dades podran ser comunicades a diferents empreses contractades pel Responsable 
del Tractament per a la prestació de serveis com bé podria ser defensa jurídica dels interessos del responsable del tractament o 
l'assessorament extern vinculat al serveis prestats. 

 
Vostè és responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens faciliteu i per això té la facultat de poder exercir els drets d'accés a 
les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació d'aquestes dades si fossin inexactes, erronis o estiguessin incomplets, o bé 
demanar la limitació del tractament de les seves dades. 

 
De la mateixa manera poden sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a 
les finalitats que van ser recollides i oposar-se al tractament d'aquestes. 
Qualsevol usuari pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a altres proveïdors de serveis mitjançant un format estructurat, d'ús comú 
i lectura mecànica sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat. 

 
Per a l'exercici d'aquests drets haurà de contactar per escrit amb el responsable del tractament les dades del qual figuren en 
l'encapçalament del present document, tenint en compte que en qualsevol cas ha d'adjuntar-se una fotocòpia del seu document nacional 
d'identitat o document equivalent. 

 
Així mateix, vostè és lliure de presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, Agencia 
Española De Protección de Datos, si no ha obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels seus 
drets. 

 

 
Signatura pare, mare o tutor 

 
 

Barcelona a   de   de    
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