Inscripcions cursets de natació 2014
Ajuntament de Subirats

SANT PAU D’ORDAL
1. Dades de inscripció:
Nom i cognoms
Carrer, nº
Població , CP
Telèfons de contacte

Adreça
Data de naixement

Correu electrònic

2. Activitats cursets de natació 2014:

X

horari

Poseu una creu en l’activitat seleccionada

De 17.00h a 17.30h
De 17.00h a 18.00h
De 18.00h a 19.00h
De 19.00h a 20.00h

Nadons (menors de 3 anys)
Iniciació infantils (de 3 a 13 anys)
Perfeccionament infantils (de 3 a 13 anys)
Adults (a partir de 14 anys)

IMPORTANT: Els infants que l’any passat feien iniciació o s’inscriuen per primera vegada, el primer dia de
cursets s’hauran de presentar en l’horari d’iniciació (17h) on els monitors l’avaluaran i se li assignarà el seu
nivell i horari de curset.

Del 30 de juny fins al 25 de juliol

X

Poseu una creu en l’activitat i setmanes seleccionades

Per setmanes
1ª
30/06
al
04/07

2ª
07/07
al
11/07

3ª
14/07
al
18/07

4ª
21/07
al
25/07

INFANTIL (fins als 13 anys)
Tot el curset (4 setmanes)
3 setmanes
2 setmanes
1 setmana
ADULTS (a partir de 14 anys)
Tot el curset (4 setmanes)
3 setmanes
2 setmanes
1 setmana

Import

45€
38€
30€
18€
57,50€
45€
35€
20€

És obligatori, si no realitzeu tot el curset, seleccionar les setmanes que assistireu. En aquests casos les
possibles ampliacions de setmanes que es realitzin posteriorment no seran bonificades.
Quan hi hagi més d’un membre de la mateixa família inscrit s’aplicarà una reducció de la taxa del 10% a
cadascú. En aquest cas NO s’ha de realitzar cap ingrés bancari previ. S’ha de demanar la bonificació
expressament a l’Ajuntament en el moment de presentar la inscripció, i us emetrem un rebut que s’ha
d’abonar al mateix moment a l’Ajuntament.
No serà retornada la quota per no assistència de l’alumne. En tot cas només s’abonaran si es comunica a
l’inici del curset que l’alumne no podrà assistir a tot el període que duri el curset per causes de força major
degudament justificades.
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3. Forma de pagament: S’haurà de realitzar l’ingrés bancari al núm. de compte del Banc de
Sabadell: ES65 0081 1630 0200 0101 5509 o pel caixer automàtic de la mateixa entitat, codi:
149667
Important: Cal adjuntar resguard d’ingrés amb el full de inscripció per formalitzar correctament la
inscripció. Les inscripcions es tancaran divendres 20 de juny.

4. Autorització dels cursets i dels drets d’imatge:
Jo ........................................................................................................ com a pare/mare/tutor/a legal del meu
fill/a ...................................................................................................., dono la meva autorització per realitzar els
cursets de natació abans marcats, també donat el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies que
posteriorment puguin ser editades o exposades públicament.

Signatura del pare/mare/tutor

5. Observacions:
Escriviu aquelles dades que considereu importants i que han d’estar en coneixement dels monitors dels cursets
de natació (medicacions, al·lèrgies, etc.).

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin
constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer corresponent creat per L’Ajuntament. Les
dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels
supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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