
 

  

 

L’AEE INS MONTGRÒS, amb CIF 

G65454514, C/ Joan Cuadras i Marcet, 1, 

08810 Sant Pere de Ribes, 

aeeinsmontgros@gmail.com, és el 

responsable del tractament de les seves 

dades personals aplegades al full 

d’inscripció. Aquestes es recullen amb la 

finalitat de realitzar la gestió de la seva 

sol•licitud d’informació, o per apuntar-se a 

una activitat, i pels tractaments 

administratius, organitzatius, comptables i 

informatius adequats, i durant el temps 

que siguin necessaris, conforme les 

obligacions legals. Aquestes dades també 

ens permetran comunicar-nos amb vostè i 

notificar-li de totes les nostres activitats 

socials. En cap supòsit, fora de les 

obligacions legals, està prevista la cessió 

de les seves dades a tercers, tret que sigui 

adequat pel compliment de les referides 

finalitats o les pròpies de l’Associació. El 

sotasignat està conforme amb l’ús i 

publicació de la seva imatge, a traves dels 

mitjans d’informació socials, o no, sempre 

que estigui relacionat amb la finalitat o les 

activitats socials. Qualsevol dubte, 

aclariment o exercici dels drets d'accés, 

de rectificació, d'oblit, de limitació i de 

portabilitat i qualsevol altre que 

correspongui, es poden exercir amb 

l'enviament d'un correu a l'adreça 

aeeinsmontgros@gmail.com on haurà 

d’aportar copia del seu DNI o document 

equivalent. Si és menor sempre ha de 

signar un tutor major d’edat. 

 

 

 

 

 

 
@campusmontgros 

campusinsmontgros@gmail.com 

Carrer Joan Cuadras i Marcer, 1, 

08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

938 96 12 20 

 

 

 

 

 



 

L’Institut Montgròs organitza aquest 

estiu, des del dia 5 fins el 16 de Juliol, el 

Campus Montgròs, a Sant Pere de 

Ribes. 

L’objectiu d’aquest Campus és el 

d’apropar als nois i noies a l’esport en 

general, d’una manera divertida i 

adaptada a la seva edat, mitjançant jocs 

i activitats variades. Es combinaran 

sessions esportives amb altres 

diverses, com tallers, sortides, piscina, 

platja... entre d’altres. 

Aquest Campus va dirigit a tots els nois 

i noies de qualsevol institut i localitat, 

nascuts entre els anys 2005 i 2009, 

ambdós inclosos. 

 

Instal·lacions Durada 

 

Des del dia 5 fins el 16 de Juliol, 

repartit en: 

- Setmana 1: Del 5 al 9 de juliol. 
- Setmana 2: Del 12 al 16 de juliol. 

Les activitats es duran a terme a les 

instal·lacions de l’Institut Montgròs. 

 

 

 

Horari 
L’horari del Campus Montgròs és de 

dilluns a divendres, des de les 

09:00h, a les 13:30h. 

Preu 
- Preu per 1 Setmana:    50€ 

- Preu per 2 Setmanes:  90€ 

 

El Campus Montgròs és una entitat 

esportiva organitzada per tècnics formats 

en AAFE (Animació d’Activitats Físiques i 

Esportives) i monitors que duen a terme 

activitats extraescolars a l’institut. 


