NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'ESQUÍ CLUB MEGANEU

1) Les classes de l’Esquí Club Meganeu són col·lectives.
2) No s’admetrà cap nen o nena a classe sense el tiquet de l’abonament corresponent.
3) Els abonaments:
ξ

Són personals i intransferibles.

ξ

Són vàlids exclusivament els dies del calendari del Club i només per la temporada en
que hagin estat contractats.

ξ

En cas de no exhaurir les hores durant la temporada, no s’abonaran ni s’intercanviaran
per particulars o altres serveis.

4) Els alumnes hauran de realitzar obligatòriament les hores que corresponguin al seu
nivell i en els horaris previstos.
5) Per poder ser admès a les classes, és obligatori fer la reserva i confirmació, mitjançant la
pàgina web www.meganeu.com . El Club es reserva el dret d’admissió a classe dels
nens i nenes que no hagin fet la reserva abans de les 17 h del dia anterior.
6) L’ús del casc i el peto de seguretat del Club són obligatoris durant les classes impartides
pel nostre Club. L'import del peto no es retornarà en cap cas.
7) Tots els nens i nenes han d’estar al punt de trobada 15 minuts abans de l’hora del inici
de les classes amb el forfet que li correspongui a cadascun. El Club es reserva el dret
d’admetre els nens i nenes que arribin tard.
8) Tots els alumnes inscrits al Club hauran de disposar i obtenir l’assegurança del forfet, o
la Targeneu.
9) Els pares estan obligats a recollir els nens amb puntualitat al finalitzar les classes. Fora
de l’horari de les classes, el club no es responsabilitzarà dels nens.

10) Els pares hauran d’avisar al professor del grup de qualsevol lesió, malaltia o qualsevol
altra incidència que pateixi el nen.
11) El club garanteix en tot cas el servei als titulars d’abonaments, dins dels dies del seu
calendari que està penjat a la web i sempre que la reserva s’hagi produït abans de les
17 h del dia anterior. En cas de que el número d’inscrits a un nivell sigui inferior a 5
alumnes el club es reserva el dret d’incorporar alumnes de nivell similar.
12) El club té la potestat i l’autoritat sobre l’organització, coordinació, distribució dels grups,
selecció de nivells, seguretat i en tots els aspectes tècnics que corresponguin a la tasca
professional del club.
13) El club es reserva el dret de suspendre, modificar o aplaçar les classes, si la seguretat del
participant ho requereix.
14) Pels integrants de l’equip de competició serà obligatori l’ús de l’uniforme del Club. així
com també de disposar de la llicència federativa i el forfet d’Alp 2500.
15) El Club es reserva el dret d’admissió de nens que en reiterades ocasions tinguin
comportaments ofensius i irrespectuosos.
16) El Club es reserva el dret d’utilitzar la imatge de forma exclusiva i permanent en tots els
mitjans de difusió propis.

La contractació d’abonaments del Esquí Club Meganeu implica coneixement i acceptació
d’aquesta normativa. Aquesta normativa està exposada públicament a la nostra pàgina
web i a la nostra oficina.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de ESQUI CLUB
MEGANEU.
La finalitat d’aquest fitxer és disposar de les dades dels socis/clients que la normativa de la nostra
activitat exigeix, gestionar les comunicacions amb els nostres clients i enviar comunicacions comercials
sobre els nostres productes i serveis que poden resultar del seu interès.
ESQUI CLUB MEGANEU garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta
manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i
del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o ús no autoritzat.
Els socis/clients de ESQUI CLUB MEGANEU podran en tot moment exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel.lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a info@meganeu.com.

AVÍS LEGAL

El domini www.meganeu.com és propietat de:
ESQUI CLUB MEGANEU - NIF G-17690132
Av. Supermolina, s/n
17537 La Molina – GIRONA
L’usuari haurà de fer ús de la web de conformitat amb el present avís legal, la llei i l’ordre públic. Per
això, el titular d’aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat derivada de l’ús indegut, incorrecte
o il.lícit de la web i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres
de natura similar.
Amb la finalitat exclusiva d’oferir un millor servei i facilitar l’ús d’aquesta pàgina web, el proveïdor de
serveis de Hosting Web podrà elaborar una sèrie de dades estadístiques relatives al nombre de pàgines
visitades, així com als patrons d’activitat dels visitants, navegador utilitzat i país de procedència, dades
que mai no faran identificable l’usuari.
ESQUÍ CLUB MEGANEU és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina
web i dels elements que conté. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre
de cap manera el material objecte d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial sense el
consentiment previ i escrit per part de ESQUÍ CLUB MEGANEU.
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Aquesta pàgina web podrà oferir links a recursos o llocs d’internet aliens a la web. La finalitat d’aquests
enllaços és informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis
que s’ofereixin en la web de destinació. Per això, ESQUÍ CLUB MEGANEU declina tota responsabilitat
derivada d’accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia
respecte d’ells.

POLÍTICA DE COOKIES
Política de cookies
El nostre lloc web www.meganeu.com utilitza una tecnologia anomenada “cookie”, per tal de poder
obtenir informació sobre l’ús de la web, millorar l’experiència de l’usuari i garantir el seu correcte
funcionament.
Definició de Cookie
Una “cookie ” és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que
s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, ( ordinador o dispositiu mòbil ). Aquests arxius tenen la
finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable
de la seva instal·lació. Així, cada vegada que l’usuari torna a visitar el mateix lloc web, l’explorador
recupera l’arxiu i l’envia al servidor del lloc web .
Les cookies tenen diverses funcions entre les quals s’inclouen, la de recollir informació sobre les
preferències de l’usuari i recordar-la, i en general, facilitar l’ús del lloc web a l’usuari fent que el lloc
sigui més útil al personalitzar el seu contingut.
Cookies utilitzades al nostre lloc web
El nostre lloc web utilitza tant cookies pròpies, que són les enviades al seu ordinador i gestionades
exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web, com galetes de tercers, amb la
funció de servir com a eina d’anàlisi de la interacció dels usuaris amb la nostra web, gràcies a elles
obtenim una informació que pot ajudar a millorar la navegació i donar un millor servei als usuaris i
clients. El nostre lloc web utilitza tant cookies temporals de sessió, com galetes persistents. Les cookies
de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web i les galetes persistents
s’emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedides i utilitzades en més d’una sessió.
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Concretament les COOKIES que fem servir en el nostre lloc web són:
Cookies pròpies:
_ga: Aquesta cookie està associada amb Google Analytics i s’utilitza per distingir usuaris únics
mitjançant l’assignació d’un nombre generat aleatòriament com un identificador de client.
_gat: Aquesta cookie està associada amb Google Analytics i s'utilitza per limitar la recollida de dades
en els llocs d'alt trànsit. Caduca als 10 minuts.
PHPSESSID: Cookie generada per les aplicacions basades en el llenguatge PHP. Es tracta d'un
identificador que s'utilitza per mantenir les variables de sessió d'usuari.
Cookies de tercers:
Vimeo és un servei en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos. Vimeo estableix una sèrie de
galetes en qualsevol pàgina que s'incrusta un vídeo de Vimeo. Si bé no tenim cap control sobre
aquestes galetes, semblen incloure una barreja de peces d'informació per mesurar el nombre i el
comportament dels espectadors Vimeo, per contenir informació sobre la configuració de visualització
de vídeo actuals, així com un símbol d'identificació personal, si esteu connectats a Vimeo.
Vimeo utilitza cookies pròpies com aka_debug, player, vuid, vimeo, stats_start_date, stats_end_date,
site_settings, has_logged_in, clips, auto_load_statsab_bs, __utmt_player i també pot utilitzar cookies
pròpies de Google per identificar l’usuari i identificar les seves preferències.
Altres cookies utilitzades per Vimeo:
__gads: Associada amb el servei de DoubleClick for Publishers de Google. El seu ús te a veure amb la
mostra de publicitat a la pàgina.
__utmz: Enmagatzema l’origen del tràfic de la web.
__utma: Distingeix entre usuaris i sessions.
__utmb: Determina noves sessions i visites.
__utmc: Determina el lloc en el que l’usuari accedeix a cada sessió o visita.
__utmv: Aquesta cookie permet als propietaris de llocs web per rastrejar el comportament del visitant
i mesurar el rendiment del lloc.
Més informació sobre la política de cookies de Vimeo.
Més informació sobre cookies
A la http://cookiepedia.co.uk/ podeu trobar informació detallada de totes les cookies.
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Les cookies “__utmz”, “__utmc”, “__utma” i “__utmb”, són les que utilitza Google Analytics per
recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències del lloc web sense identificar
usuaris individuals. A continuació incloem un enllaç al lloc web de Google on pot consultar la
descripció del tipus de cookies que utilitza Google Analitycs:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
L’usuari pot desactivar les cookies anònimes de Google Analytics per evitar que el lloc web enviï
informació de les seves visites a Google Analytics. Per obtenir més informació, visiteu:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. També pot instal · lar en els navegadors un
complement que ha desenvolupat Google per inhabilitar l’enviament de dades a Google Analytics. El
complement es pot descarregar a: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Consentiment
En navegar i continuar en el nostre lloc web l’usuari estarà consentint l’ús de les cookies abans
enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies
Retirada del consentiment
L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de
Cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip utilitzant els ajustos i
configuracions del seu navegador d’Internet.
Modificació de la configuració de les cookies
L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant el seu
navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, pel que pot consultar els següents enllaços la
forma de fer-ho:

•
•
•
•

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Actualizació de la política de cookies
Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta
política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per estar adequadament informat sobre l’ús que
fem de les cookies.
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