SOL-ES13 - INSCRIPCIÓ ACTIVITATS HIVERN 2019/2020

Regidoria d’Esports de Tremp - Pavelló Juncar. Ap. correus, 40 – 25620 TREMP – Tel. 973651379 – Fax 973652036 – www.tremp.cat/esports – esports@tremp.cat – NIF P2529500G

1.- DADES DE L’USUARI
Nom i cognoms:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Carrer, plaça...

Nº/Pis/Porta

Població:

CP:

Data de naixement:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil

Dades del representant (Només en el cas que el sol·licitant sigui un menor d’edat).
Nom i cognoms:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Carrer, plaça...

Nº/Pis/Porta

Població:

CP:

Data de naixement:

Correu electrònic:

Telèfon/mòbil

Adreça a efectes de comunicacions/notificacions:

Les del sol·licitant

Nom i cognoms o Raó Social

Les del representant
Altres (omplir el formulari: )
DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població

Adreça electrònica

Telèfon

Telèfon mòbil

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud (consulta les condicions a l’annex 1)

2.- MANIFESTA
Que desitja participar en l’activitat marcada que organitza la Regidoria d’Esports, d’octubre/19 a juny/20.
L’assegurança d’accidents esportius és obligatòria i solament s’ha de pagar una vegada a l’inici d’una activitat.
La inscripció a l’activitat és per a tot el curs, però el pagament es farà en quotes mensuals per domiciliació
bancària que tenim en la quota d’abonat d’esports.
(En cas de ser menor, signatura del pare/mare/tutor, d’autorització a participar en l’activitat)

Activitat DIRIGIDES
Quota única per fer totes aquestes activitats. Marca les activitats que vols fer:

GIMNÀSTICA MANTENIMENT
IOGA
// THAI CHI CHUAN

A pagar

Import ABONAT
// AERÒBIC / STEP
// PILATES
// TONIFICA’T

25 € / mes
--------------------------------

17 €/mes - Jubilats

MANTENIMENT + 60

15 €/mes

AIKIDO kids

35 €/mes

dimts.

dij.

AIKIDO

35 €/mes

dimts.

dij.

INICIACIÓ A L’ESCALADA
MANTENIMENT HIPOPRESSIUS

25 €/mes // Un dia
.

15 €/mes

escolar.
joves.
adults.
dimc.
dijous.
divendres

5 €/mes (si està inscrit a les activitats dirigides)

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tremp
Avís Legal:
D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la seva inscripció i la
domiciliació bancària. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de
les obligacions legals. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu
electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
SOL-ES13/09-2019
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TRE : alliberament tensió i estrès

25 €/mes

COREOGRAFIA I AERÒBIC KIDS

12 € / mes

MOTOS ELÈCTRIQUES

45 € / mes

Activitats dirigides + zona musculació:
Assegurança:

32 € / mes
5€ (es pagarà en la primera quota)
TOTAL A PAGAR: ................................

dimts.

o

diV.

5’00€

TELES ACROBÀTIQUES
A partir d’aquest curs hem arribat a un acord amb l’associació Ntlades per tal que portin la gestió de l’activitat i
s’encarreguin de fer les inscripcions, la distribució dels grups i també de cobrar la quota de les classes de TELES
ACROBÀTIQUES. Per a més informació:
Associació Ntlades:
Yasmina Francesch 623177317 ntladescursos@gmail.com

Horaris de l’Escola de Dansa
PRE-DANSA (de 4 a 6 anys)
• Dilluns de 18 a 19 h.
DANSA I (de 6 a 9 anys)
• Dimecres
i divendres
de 17 a 18 h.
• Dissabtes
de 10 a 11,30 h.
DANSA II (més de 9 anys)

Import ABONAT
€/mes (1h/setmana)
20 €/mes (1h /setmana)
35 €/mes (2 h/setmana)
40 €/mes (3 h/setmana)

• Dimecres
i divendres
de 18 a 19 h.
• Dissabtes
de 11,30 a 13 h.
DANSA ADULTS (a partir de 15 anys)
• Iniciació al Flamenc, dilluns 20 a 21 h.
• Dansa Expressiva, dimecres 19 a 20 h.
• Dansa Contemporània, dimarts
i dijous
De 20 a 21,30 h

TEATRE
• Joves (14 a 18 anys), dijous 18,30 a 20h.
• Adults , dijous de 21 a 22,30 h.
Assegurança:

A pagar

30 €/mes (1,5 h/setmana)
40 €/mes (3 h /setmana)
Oferta del curs: les alumnes que
facin 3 classes, tenen l’opció de fer
una altra classe de forma gratuïta.

5€ (es pagarà en la primera quota)
TOTAL A PAGAR: ..............

5’00€

AVÍS MOLT IMPORTANT: les baixes de les activitats s’han de notificar a les oficines de la Regidoria d’esports durant els 5 primers dies de cada mes.
En cas contrari es cobrarà tot el mes o el curset corresponent. En cas de devolució de rebuts es cobraran les despeses produïdes.

INSCRIPCIONS:
Portar la butlleta omplerta amb totes les dades a les oficines de la Regidoria d'Esports al pavelló del Juncar o a l’Ajuntament.
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades, per la
qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp, _______ de/d’ ___________________ de 20 ___

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tremp
Avís Legal:
D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la seva inscripció i la
domiciliació bancària. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de
les obligacions legals. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu
electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
SOL-ES13/09-2019

Signatura del pare/mare/tutor,
(en cas de ser menor)
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Signatura,

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tremp
Avís Legal:
D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la seva inscripció i la
domiciliació bancària. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de
les obligacions legals. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu
electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
SOL-ES13/09-2019

