ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL

Ajuntament

FULL D’INSCRIPCIÓ

de

Font-rubí
Regidoria d’Esports

2016-2017

COGNOMS

NOM

DNI

CARRER

Nº

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

POBLACIÓ

AUTORITZO LA PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT ESCOLLIDA A:
DNI

NOM DEL NEN/A
CURS

DATA NEIXEMENT

Nº DE CAT SALUT

Serveixi el present per AUTORITZAR a l’Ajuntament de Font-rubí, el cobrament de la quota corresponent a la
inscripció a la/les activitat/s de l’E.E.M. durant el període comprès entre els mesos d’octubre de 2016 i maig de 2017 (ambdós
inclosos).
L’import total es presentarà al cobrament en un únic rebut, el mes de novembre de 2016, per domiciliació bancària, al Codi
IBAN a sota indicat.
(Marcar amb una X les opcions escollides i omplir les dades bancàries) :

Jocs Esportius

P3 P4 P5 i 1er

dijous

60,00 euros

Multiesport

2on 3er i 4rt

dijous i divendres

85,00 euros

Gimnàstica rítmica de 1er a 6è

dilluns

60,00 euros

Patinatge artístic de P4 a 6è

dimarts

60,00 euros

Futbol sala

dilluns i dimecres

85,00 euros

5è, 6è

Mini bàsquet

3er, 4rt, 5è, 6è

dimecres i divendres 85,00 euros

Bàsquet

ESO

dimecres i divendres 85,00 euros

Tennis

1er a 6è

dimarts

60,00 euros

divendres

50,00 euros

Bàsquet per adults
CODI IBAN :

SIGNATURA :

Font-rubí, a

de

de 2016

IMPORTANT: La data límit per retornar aquest document a l’Escola
o l’Ajuntament, serà el 26 de setembre de 2016.
Els monitors NO acceptaran cap nen/a
degudament complimentada i signada.

sense l’autorització

D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu
seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions
derivades de les mateixes. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Font-rubí (Pl. Ajuntament, núm.. 1 08736 – Font-rubí).

