Temporada 2020-2021
Inscripcions

SECCIÓ DE MAINADA
INSCRIPCIONS 2020-2021
TOTES LES DADES I INFORMACIÓ QUE TROBEU A CONTINUACIÓ ES PODEN VEURE
MODIFICADES DEGUT A LES RESTRICCIONS PER LA COVID-19.

Procés d’inscripció
Un any més la Secció de Mainada del Centre Excursionista Olot està preparada per la
nova temporada.
Aquest curs continuen vigents els criteris de preferència i els sortejos per accedir a la
Secció. Tot i així, degut a la covid19, no contemplarem l’assistència mínima que en un
principi requeríem en aquesta temporada passada.
Trobareu un únic formulari de preinscripció en línia per a tothom, on cadascú s’ha
d’inscriure segons la seva situació.
Totes les famílies heu d’omplir el FORMULARI EN LÍNIA DE PREINSCRIPCIÓ.
A continuació heu de dur la DOCUMENTACIÓ adjunta omplerta
per
ordinador, impresa, signada i presencialment al Centre Excursionista d’Olot
dins dels terminis assignats.
Els nous inscrits heu d’esperar als SORTEJOS per saber si teniu plaça. Un cop se us
comuniqui per correu electrònic ja podreu presentar la documentació.
Com sempre, treballem per millorar com a entitat i Secció. Per això us animem a
comunicar-nos les vostres valoracions pel curs vinent i a entendre la feina interna de
tots els voluntaris implicats.
Agrairíem que aquells pares, mares o tutors legals que inscriviu els vostres fills/es a la
Secció de Mainada i tots els joves adquiriu un compromís d’assistència a les
excursions, ja que el límit de places fa que molts nens i nenes no puguin inscriure’s a la
Secció.
Trobareu tota la informació i documentació a la web www.ceolot.cat.
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Els grups d’infants dins la Secció de Mainada
Aquest any tots els nens/es de la Secció estaran repartits en 6 grups d’edat. S’ofereix
un nombre limitat de places d’inscripció per grup, cadascun limitat alhora pel que
estableix la legislació de ràtios de nens/monitor per a cada excursió.
Grup d’edat
Menuts
Petits
Mitjans
Grans
Joves

Any de naixement
2014-2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005

Fòssils

2004 o abans

Places d’inscripció
40 places
40 places
40 places
40 places
40 places
Sense límit d’inscripcions, però amb
requisits d’assistència i limitació a les
excursions finals.

 Els monitors i monitores
Els monitors i monitores de Mainada som socis voluntaris del Centre Excursionista
d’Olot que de forma altruista organitzem totes les activitats de la Secció de Mainada.
Tots els monitors estem registrats dins del Llibre de voluntaris de l’entitat i
establim un contracte de voluntariat amb el CEO.

Requisits per ser de Mainada
Ser soci del CEO i disposar d’una assegurança de muntanya (del CEO o FEEC).
Abonar les quotes de soci i d’inscripció a la Secció de Mainada.
Haver omplert el formulari de preinscripció.
Haver presentat tota la documentació necessària, en cas d’obtenir plaça.
Bona conducta i convivència dins la Secció, tant per part dels nens i nenes com
pels pares i mares.
 Complir amb els requisits d’assistència mínima a les excursions i activitats.






 Assistència mínima
-

-

Tots els nens i nenes han de participar com a mínim al 50% de les
excursions per continuar dins la Secció. En cas de no complir-ho, a les
inscripcions de la temporada següent no tindran plaça assegurada.
Al grup de Fòssils, no complir aquest mínim significarà només no poder
participar a les rutes finals. No afectarà les inscripcions de la temporada
següent.
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Funcionament de les inscripcions

Totes les famílies heu d’omplir el FORMULARI EN LÍNIA DE PREINSCRIPCIÓ. A
continuació heu de dur la DOCUMENTACIÓ adjunta impresa, signada i presencialment
al Centre Excursionista d’Olot dins els terminis assignats.
Els nous inscrits heu d’esperar als SORTEJOS per saber si teniu plaça. Un cop se us
comuniqui per correu electrònic ja podreu presentar la documentació.
El calendari i l’assignació de places funciona segons els criteris de preferència. La
documentació adjunta a presentar depèn de la situació de soci de cada nen.
 Assignació de les places
− Segons l’any de naixement: tots els nens i nenes quedaran inscrits dins d’un
grup d’edat determinat segons la seva data de naixement.
− Plaça assegurada: tots els participants de la temporada anterior tenen la plaça
assegurada dins el grup d’edat que li correspon, sempre i quan s’inscriguin i
entreguin la documentació correcta, completa i dins el termini indicat per a
cada temporada.
− Sortejos: les noves preinscripcions se sortejaran segons els criteris de
preferència i fins a omplir les places ofertes dins de cada grup d’edat.
 Criteris de preferència
Primer.

Nens i nenes del curs anterior

Segon.

Familiars de primer ordre d’antics monitors
(mínim 3 anys de voluntariat) i de membres
de la Junta directiva vigent

Tercer.

Germans dels nens i nenes de la Secció

Quart.

Cinquè.

Nens i nenes, els pares/mares/tutors legals
dels quals són socis
(mínim 2 anys de soci)
Nous nens i nenes no socis

− Plaça assegurada
− Cal inscripció
− Plaça assegurada si
hi ha places lliures
− Cal inscripció
− Si hi ha places lliures
− Sorteig 1
− Si hi ha places lliures
− Sorteig 2
− Si hi ha places lliures
− Sorteig 3

 Anul·lacions de les inscripcions
Quedaran anul·lades totes aquelles inscripcions on:
− Es detectin errors en les dades personals indicades.
− No s’hagi presentat tota la documentació o no s’hagi presentat correctament.
− No s’hagi omplert el formulari en línia de preinscripció.
− No s’abonin les quotes econòmiques com a soci i d’inscripció a la Secció de
Mainada dins els terminis indicats.
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Calendari i tràmits
PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA

Del 17 d’agost al 30 d’agost

DOCUMENTACIÓ
Inscrits a la temporada
anterior

Del 24 d’agost al 04 de
setembre

Familiars d’antics
monitors i Junta

Del 24 d’agost al 04 de
setembre

SORTEJOS
DOCUMENTACIÓ
Nous inscrits a la secció

Recollida carnets CEO
+ FEEC pels nous inscrits
Recollida carnets FEEC
Cobrament dels rebuts

Tancament el diumenge
a les 24h.

Documentació
actualitzada i
autoritzacions
Nova documentació

10 de setembre

Del 14 al 18 de setembre

A partir del 25 de setembre

Germans, pares socis,
nous socis.
Abans primera excursió

Desembre
Novembre

Fins el 17 d’agost el CEO romandrà tancat. Per qualsevol dubte contacteu amb
ceo@ceolot.cat. Horari del CEO: de dilluns a divendres de 18h a 21h.
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 PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA: del 17 al 30 d’agost
L’heu d’omplir totes les persones interessades, tant si ja sou a la Secció com si sou
noves.
El formulari en línia el trobareu al web www.ceolot.cat i es tancarà el diumenge 30
d’agost a les 24h.
 Dur la DOCUMENTACIÓ
•

Inscrits a la temporada anterior: del 24 d’agost al 4 de setembre

•

Familiars d’antics monitors i Junta: del 24 d’agost al 4 de setembre

SORTEJOS: 10 de setembre al CEO
•

Nous inscrits: del 14 al 18 de setembre
Germans, pares socis i socis nous, que hagueu obtingut plaça amb els
sortejos.

Si hi ha documentació errònia teniu temps fins el divendres 25 de setembre per corregirla. Us comunicarem personalment qualsevol error detectat via correu electrònic.
 Recollida de carnets de soci del CEO
A partir del 25 de setembre. Tots els nens i nenes han de tenir el seu carnet de soci
abans de la primera excursió.
 Recollida de carnets federatius FEEC
El carnet federatiu de la FEEC s'ha de recollir a partir del desembre de 2020. Tots
els nens i nenes federades han de tenir el seu carnet i dur-lo durant les activitats
esportives cobertes. Els del curs anterior, han de dur el de 2020 fins a final d'any.
 Cobraments
Els rebuts de les quotes d’inscripció, de les quotes de soci i d'assegurances es
cobraran al novembre de 2020.
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Documentació

Només s’acceptarà la documentació omplerta per ordinador, impresa, signada i
portada presencialment. No s’acceptaran documents escanejats ni enviats per
correu electrònic (còpia digital). No es faran fotocòpies ni impressions al CEO.
Documentació a dur aquest inici de temporada:
• Acceptació del funcionament de la Secció, de qüestions educatives i
mèdiques i dels drets d’imatge.

Informacions de salut (malalties, al·lèrgies, alimentació...)
• Documentació adjunta obligatòria segons situació.
• Declaració de responsabilitat en relació amb la Covid-19.
•

La documentació adjunta a presentar variarà en funció de si el nen/a continua a
la Secció, de si ja és soci del CEO o si s’ha de fer soci nou. Trobareu els documents
després d'omplir el formulari de preinscripció en línia.
 Nens i nenes del curs anterior
Pels nens i nenes que continuïn el proper curs, haureu de dur:
1) Acceptació del funcionament de la Secció, qüestions educatives i mèdiques i
drets d’imatge. 1 còpia.
2) Informacions de salut. 2 còpies.
3) Documentació adjunta: només heu de presentar la que s’hagi d’actualitzar
respecte a l’any anterior. Per exemple, canvi de modalitat d'assegurança o vacunes.
La responsabilitat que la documentació que tinguem al CEO de cada nen/a
estigui actualitzada recau en els seus pares, mares o tutors legals.
4) Declaració de responsabilitat en relació amb la Covid-19: 1 còpia.
*Si voleu canviar d’assegurança de muntanya, comuniqueu-ho a Administració del CEO i
indiqueu-ho al document d’actualització de dades que trobareu amb la resta de documents.

 Nous inscrits, el nen/a ja és soci
Els nous nens inscrits a la Secció que ja siguin socis del CEO haureu de dur:
1) Acceptació del funcionament de la secció, qüestions educatives i mèdiques
i drets d’imatge. 1 còpia.
2) Informacions de salut. 2 còpies.
3) Documentació adjunta:
o DNI: només obligatori pels majors 14 anys. 2 còpies.
o Llibre de família: 1 còpia.
o Targeta de la Seguretat Social: 2 còpies.
o Llibre vacunes: 2 còpies.
o Carnet monoparental o família nombrosa (si es dona el cas): 2 còpies.
4) Declaració de responsabilitat en relació amb la Covid-19: 1 còpia.
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*Si voleu canviar d’assegurança de muntanya o no en teníeu cap fins ara, comuniqueu-ho a
Administració del CEO i indiqueu-ho al document d’actualització de dades que trobareu amb la
resta de documents.

 Nous inscrits no socis
En cas que el nen/a no sigui soci (encara que el pare, mare o tutor legal en sigui), heu de
presentar:
1) Sol·licitud d’admissió de soci, que inclou:
− Sol·licitud d’admissió de soci: dades personals del soci titular (pare,
mare o tutor legal) i del soci adherit (nen/a inscrit).
− Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.
2) Acceptació del funcionament de la Secció, qüestions educatives i mèdiques i
drets d’imatge. 1 còpia.
3) Informacions de salut: 2 còpies.
4) Documentació adjunta:
o DNI: només obligatori pels majors 14 anys. 2 còpies.
o Llibre de família: 1 còpia.
o Targeta de la Seguretat Social: 2 còpies.
o Llibre vacunes: 2 còpies.
o Carnet monoparental o família nombrosa (si es dona el cas): 2 còpies.
5) Declaració de responsabilitat en relació amb la Covid-19: 1 còpia.
 Pares, mares i tutors legals: nous socis
Recordeu que almenys un del pare, mare o tutor legal del nen/a ha de ser soci titular del
CEO. En cas que també us hàgiu de fer socis, haureu de presentar:
1) Sol·licitud d’admissió de soci conjunta amb el nen/a, que inclou:
a. Sol·licitud d’admissió de soci: dades personals del soci titular (pare,
mare o tutor legal) i del soci adherit (nen/a inscrit).
b. Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.
2) DNI: del pare, mare o tutor legal. 1 còpia.

*No pot ser soci titular d’un menor d’edat el seu avi, àvia o qualsevol altre familiar.
Només pare, mare o tutor legal.
Heu de presentar tota la documentació dins dels terminis
per tal que la inscripció quedi finalitzada.
Trobareu tota la documentació per a socis i nous socis després d'omplir el
formulari de preinscripció en línia.
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 Documentació que tindrà el CEO
Per tant, al llarg de la relació dels socis inscrits a la Secció de Mainada amb el Centre
Excursionista d’Olot, es tindrà a l’entitat la següent documentació de cada nen i nena:
Tràmit
FORMULARI DE
PREINSCRIPCIÓ
ADMISSIÓ DE SOCI

−
−
−

AUTORITZACIONS
−
SECCIÓ DE MAINADA −
−
DOCUMENTACIÓ
ADJUNTA

−
−
−
−
−

CARNETS

−
−

Documents
Formulari en línia

Notes
Tots els interessats s’han de
preinscriure abans en línia.
Només s’ha de presentar al
Sol·licitud d’admissió de soci
moment de fer-se soci, tant el
Codi SEPA
nen/a com el pare, mare o tutor
legal.
A presentar aquest inici de
Acceptació del funcionament: 1 còpia
temporada per part de tots els
Informacions de salut: 2 còpies
Declaració de responsabilitat en relació inscrits.
amb la Covid-19
Els inscrits a l’any anterior
DNI: només obligatori pels majors
només ho han d’actualitzar.
de 14 anys. 2 còpies
Llibre de família: 1 còpia
Targeta Seguretat Social: 2 còpies
Llibre vacunes: 2 còpies
Carnet monoparental o família
nombrosa (si es dona el cas):
2 còpies
Tots els carnets es donaran als
Carnet de soci del CEO
socis quan vinguin a recollir-lo.
Carnet federat FEEC
Els monitors en tindran una
còpia quan vagin d’excursió
amb els nens i nenes.

Tota la documentació adjunta que us demanem amb 2 còpies respon al fet que una
còpia es guarda al CEO i l’altra la duen els monitors i monitores cada cop que van
d’excursió.
En cas de no continuar a la Secció de Mainada, el nen/a i el seu tutor legal continuaran
essent socis del CEO a menys que es comuniqui el contrari. D’acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD),
s’eliminaran aquelles dades i documentació que només es necessitaven per a la Secció.
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 Política de protecció de dades del CEO
El Centre Excursionista d’Olot es regeix per la política de protecció de dades d’acord
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD) .
Responsable del tractament
El responsable de tractament de les vostres dades personals és el Centre Excursionista
d’Olot.
Adreça postal: Passeig d’en Blay, 5, 17800 Olot.
Correu electrònic: ceo@ceolot.cat
Finalitat del tractament
Les vostres dades personals permeten gestionar la vostra vinculació amb el Centre
Excursionista d’Olot com a socis, com el cobrament de les quotes de soci, l’organització
d’activitats, la participació a les seccions o l’enviament de comunicacions informatives.
Legitimació de les dades
El consentiment exprés del soci esdevé la base legal del tractament de les dades.
Destinataris de les dades
Les vostres dades únicament podran comunicar-se a entitats vinculades al Centre
Excursionista d’Olot. Us informem que el Butlletí digital del CEO només és gestionat
per la mateixa entitat.
Drets
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat,
adreçant-vos al Centre Excursionista d’Olot, a la següent adreça PASSEIG D’EN BLAY, 5,
17800 – OLOT, i a l’adreça electrònica ceo@ceolot.cat.
En cas de no continuar a la Secció de Mainada, recordeu que el nen/a i el seu tutor
legal continuaran essent socis del CEO a menys que es comuniqui el contrari.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 (RGPD), s’eliminaran aquelles dades i documentació que només es
necessitaven per a la Secció.
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Condicions de soci del CEO
D’acord amb la legislació vigent i els Estatuts del CEO:
tots els inscrits a la Secció de Mainada han de ser socis del CEO, així com
també un dels seus pares, mares o tutors legals.
 Soci adherit
Tots els menors d’edat, inscrits o no a la Secció de Mainada, han de ser socis adherits
d’un soci titular.
 Soci titular
Major d’edat, ha de ser el seu pare, mare o tutor legal* i el responsable principal de
l’abonament de les seves quotes d’entrada, periòdiques, derrames o altres.
Els joves major d’edat inscrits (18-19 anys) a la Secció de Mainada poden ser tant socis
adherits com socis titulars.
*No pot ser soci titular d’un menor d’edat el seu avi, àvia o qualsevol altre familiar.
Només pare, mare o tutor legal.

Estatuts del CEO, aprovats per Assemblea ordinària de 10 de juny de 2016
(modificació parcial de 31 de març de 2017)
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 Quotes i pagaments anuals
Inscripció a la Secció de Mainada
Primer rebut
(Novembre)

Forro (necessari en nous inscrits i opcional
en participants de la temporada anterior)

Samarreta (necessari en nous inscrits i

opcional en participants de la temporada
anterior)

Segon rebut
(Novembre)

Pare, mare o tutor
legal del menor.
Quota soci titular
Soci major d’edat del
grup de Fòssils.
Quota soci adherit

45,00 €
25,00 €

5,00 €

33,00 €

Major d’edat

21,00 €

Menor d’edat

8,00 €

Assegurança de muntanya

*Obligatòria pels nens i nenes inscrits.
Opcional pels pares, mares o tutors legals.

Preu segons edat
i modalitat

Descompte per família nombrosa o monoparental: 15€/persona inscrita a Mainada.
INFORMACIÓ COBRAMENT DE REBUTS: Volem recordar-vos que el rebut de les
quotes de socis i assegurances es passen el novembre. La raó és reduir pèrdues en les
llicències federatives que ens venen retornades més enllà del termini que tenim com a
club per donar-les de baixa.
Si algú de vosaltres no està d'acord en que se li passi el rebut al novembre, hi ha la
possibilitat de venir-lo a pagar presencialment al CEO o per transferència a finals de
desembre o principis de gener (cal avisar abans del 13 de setembre) en aquest cas,
cal tenir en compte que la llicència no s'activarà automàticament sinó que esperarem
a activar-la en el moment que feu efectiu el pagament. Qualsevol aclariment no
dubteu a contactar amb nosaltres a partir del setembre a ceo@ceolot.cat
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 Assegurances de muntanya
Assegurances de muntanya recomanades pels nens i nenes de la Secció de Mainada
segons l’edat (tarifes de 2020):
Edat
Fins a 13 anys

De 14 a 16 anys

Modalitat
Llicència federativa SUB-14. Modalitat C no
habilitada.
Llicència federativa SUB-17. Modalitat C no
habilitada.
*Obligatòria per a tots els inscrits a Grans ,
Joves i Fòssils.

Llicència federativa. Modalitat C, Sub-18 no
habilitada.

17 anys

*Obligatòria per a tots els inscrits a Grans,
Joves i Fòssils.

Llicència federativa. Modalitat C, Majors no
habilitada.

18 anys

*Obligatòria per a tots els inscrits a Grans,
Joves i Fòssils.

Quota
11,10€

13,90€

86,40€

101,90€

Cobertures:
Assegurança

Activitats
Excursionisme / Senderisme / Marxes /
Campaments / Marxa Nòrdica / Cadira
FEEC
tot terreny (Joëlette) / Marxa Aquàtica /
Llicència
Alpinisme / Alta muntanya / Bicicleta de
federativa muntanya / Canicròs / Campaments
Modalitat C d’Iglús / Curses per muntanya / Descens
d’engorjats / Escalada / Espeleologia /
Raquetes de Neu / Duatló de muntanya /
Vies ferrades / Psicobloc / Pont Tibetà /
Slackline
- Excursionisme (queda cobert amb
grampons, piolet i raquetes).
(NO és alpinisme, per tant, no quedaria
coberta la utilització d’estris per progressar
com ara cordes)

Assegurança
CEO
-

Àmbit geogràfic
− Espanya,
Pirineus
francesos,
Andorra i
Portugal.
− Marroc: només
17 i 18 anys

Tot el món

Bicicleta de muntanya (BTT)
Esquí (dins i fora pistes)
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En cas que es vulgui una assegurança amb més cobertura cal sol·licitar-ho. Podeu consultar
totes les assegurances possibles pels pares titulars i pels nens i nenes als següents
enllaços:

Assegurança del CEO
Assegurances FEEC
* Les activitats es portaran a terme durant el curs escolar d'octubre a juny.
* La quota de soci i l’assegurança cobreixen de gener a desembre. En el cas de les
persones que comencen noves a la Secció de Mainada, des del CEO se'ls tramitarà una
assegurança temporal pels mesos d'octubre, novembre i desembre sense cap càrrec
extra.
* Ser soci del CEO no inclou tenir assegurança de muntanya. Tots els pares, mares o
tutors legals, com a socis titulars dels menors inscrits a la Secció de Mainada, podeu
optar o no a tenir-ne. Pels nens i nenes de Mainada, però, sí que és obligatori que en
tinguin.
* Si el nens i nenes realitzen activitats esportives fora de la Secció de Mainada, recordeu
tenir en compte quina assegurança té contractada i quines activitats cobreix.
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Reglamentació de la Secció de Mainada
La secció de Mainada segueix les següents lleis i la reglamentació vigents:
•

CEO. Estatuts del Centre Excursionista d’Olot, aprovats per Assemblea
ordinària de 10 de juny de 2016 (modificació parcial de 31 de març de 2017)

•

CEO. Ideari i Reglament de Règim Intern de la Secció de Mainada del Centre
Excursionista d’Olot.

•

Generalitat de Catalunya. Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el
Text únic de la Llei de l’esport.

•

Generalitat de Catalunya. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

•

Generalitat de Catalunya. Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de
foment de l'associacionisme.

• Cortes Generales. Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
• Parlament Europeu i Consell de la Unió Europea. REGLAMENT (UE) 2016/679
DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
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