AJUNTAMENT D’ALMENAR

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
Cognoms .......................................................................................................
Nom ..........................................................Data de naixement ..............................
Adreça ........................................................................................................
Municipi ........................................................

C.P. ..........................

Telèfons .......................................................................................
E-mail...................................................................

En/Na ..................................................................................
com a pare/mare/tutor de l’inscrit i amb

DNI..................................

domiciliat al carrer ...................................................de/d’ ...............................
AUTORITZO al meu fill/a a participar a les Activitats d’Estiu organitzades per
L’Ajuntament d’Almenar, i declaro no conèixer cap impediment, malaltia o insuficiència que en pugui dificultar el normal desenvolupament. Alhora, em faig
responsable de qualsevol incident o mala conducta que el meu fill pugui ocasionar. Per a que així consti, signo el present document.
Setmanes a les que assisteix:
___________________________________________________________________
Almenar, a ....... de ................. de 2019
Signat:
En compliment del previst en la Llei de Protecció de dades, li informem que les seves dades estan
incorporades en els nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar la tramitació dels serveis i competències municipals, inclusivament per correu electrònic. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, dirigint-se a: AJUNTAMENT D’ALMENAR, Plaça de la Vila, 10,
C.P. 25126 Almenar (Lleida), junt amb la seva identificació a través del DNI.

INFORMACIÓ GENERAL
ESPORTAVENTUR
Edats: de 9 a 14 anys.

MINI-ESPORTAVENTUR
Edats: de 6 a 9 anys. Han de saber
anar en bicicleta. Es faran activitats
adaptades a l’edat.

DATES
1a Setm: del 25 al 28 de juny.
2a Setm: de l’1 al 5 de juliol.
3a Setm: del 8 al 12 de juliol.
4a Setm: del 15 al 19 de juliol.
5a Setm: del 22 al 26 de juliol.
(mínim de 10 inscrits/setmana)

HORARI
Horari: de 09 a 13:30h.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ
16 de juny
10 DE JUNY A LES 20:30 h
REUNIÓ INFORMATIVA
A LA SALA 1 D’OCTUBRE
D’ALMENAR

Informació al tf: 973 77 13 24
.
638 98 29 41
polisportiu@almenar.cat
Portar la butlleta d’inscripció i autorització, més el comprovant del pagament
al Pavelló Poliesportiu d’Almenar

PREUS
Nº Setm.
preu
(9h a 13:30h)
1 setm
40 €
2 setm
77 €
3 setm
110 €
4 setm
139€
5 setm
164 €
El preu és per setmanes
La inscripció s’ha de fer de totes les
setmanes en que es té previst assistir a esportaventur (encara que no
siguin setmanes correlatives).
15% de descompte pel segon
germà i un 25% als successius.
Fer el pagament per línia oberta o
per caixer automàtic de La Caixa.
CODI ENTITAT: 0415438
Protocol per fer el pagament per
Línia oberta
Caixer
Pagaments
PIN
Pagaments sense codi de barres

Inici
Nova transferència

Transferències
Altres pagaments
(a tercers)
Seleccionar compte

Col·legi i Matrícules

Enviar diners a
entitat

Posar Codi Entitat
Nom Alumne, quines
setmanes

