NORMATIVA DE SALTASTIU ÉS SHOW
NORMATIVA GENERAL:

Enguany no és obligatori l'ús de la samarreta del casal. Aquells que la tinguin, la poden portar.
En cap cas es retornarà l’import abonat.
La direcció es reserva el dret de modificar el programa per conveniències del clima o pel bon
funcionament.
Entrades i sortides esglaonades segons els nostres horaris i complir al màxim la puntualitat.
És obligatori venir amb el vestuari adequat i el material requerit.
La classificació dels nivells queda sota el criteri del professorat professional de Saltastiu és Show, segons
edat i nivells.
El centre no es fa responsable dels objectes personals perduts, robats o malmesos.
El dilluns 19 de juliol és festiu local i no hi haurà intensiu.
NORMATIVA COVID-19:

Absència de simptomatologia del Covid-19. No haver estat positiu durant els 14 dies anteriors a la teva
participació al Saltastiu és Show i no haver estat en contacte amb cas positiu els 14 dies anteriors.
Acceptar la declaració responsable abans d'inicir les activitats.
Presentar còpia del calendari de vacunes al dia.
Absència de malalties complexes.
Distància de seguretat de 2 metres entre alumnes (grups reduïts i places limitades), ús de mascareta i ús
de material propi.
Ventilació d'espais i neteja i desinfecció diària.
Rentats de mans amb gel hidroalcohòlic i presa i registre de temperatura diària.

RGPD - Acció Requerida:

Les teves dades ens importen i volem que estiguin segures. Saltastiu és SHOW farà servir el correu
electrònic que ens has proporcionat en aquest formulari per enviar-te únicament informació de valor en
relació amb aquest projecte. Acceptant aquesta normativa ens dones permís per enviar-te informació.
Pots canviar d'opinió en qualsevol moment fent clic a l'enllaç "Esborra'm" que hi ha al peu de pàgina de
qualsevol correu electrònic que rebis de la nostra part, o bé posant-te en contacte amb nosaltres a través
del mail: saltastiuesshow@gmail.com. Tractarem la teva informació amb respecte. Per obtenir més
informació sobre les nostres pràctiques de privadesa, visita el nostre lloc web. Signant a continuació,
acceptes que puguem processar la teva informació d'acord amb aquests termes.

