PATCHWORK
FULL D’INSCRIPCIÓ

Ajuntament
de

2017-18

Font-rubí
Regidoria de cultura

NOM
COGNOMS
DNI

POBLACIÓ

CARRER

Nº

TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

Serveixi el present per AUTORITZAR a l’Ajuntament de Font-rubí, el cobrament
de la quantitat de 165,00 euros, corresponent a la inscripció pel curs de
“Patchwork”, del període comprès entre els mesos d’Octubre de 2017 i Juny de
2018 (ambdós inclosos).
Aquest import es presentarà al cobrament, en dos rebuts de 82,50 euros
cadascun, els mesos d’octubre i desembre del 2017, per domiciliació bancària, al
CODI IBAN a sota indicat.
(MARQUE U AMB UNA

X

L’HORARI ESCOLLIT)

Dimecres de 6 a 8 de la tarda
Dimecres de 8 a 10 de la tarda
CODI IBAN :

SIGNATURA :

Font-rubí, a

de/d’

de 201

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).

IOGA
FULL D’INSCRIPCIÓ

Ajuntament
de

2017-2018

Font-rubí
Regidoria d’Esports

NOM
COGNOMS
DNI

POBLACIÓ

CARRER

Nº

TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC
Serveixi el present per AUTORITZAR a l’Ajuntament de Font-rubí, el
cobrament de la quantitat de 160,00 euros, corresponent a la inscripció del curs de
“IOGA” del període 2017 - 2018.
Aquest import es presentarà al cobrament, en dos rebuts de 80,00 euros cadascun ,
els mesos d’octubre i desembre del 2017, per domiciliació bancària, al Codi IBAN
a sota indicat.

CODI IBAN :

SIGNATURA :

Font-rubí, a

de/d’

de 201

Apunta-t’hi

ja !

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).

GIMNÀSTICA/AERÒBIC
FULL D’INSCRIPCIÓ

Ajuntament
de

2017-2018

Font-rubí
Regidoria d’Esports

NOM
COGNOMS
DNI

POBLACIÓ

CARRER

Nº

TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC
Serveixi el present per AUTORITZAR a l’Ajuntament de Font-rubí, el
cobrament de la quantitat indicada, corresponent a l’activitat de “Gimnàstica i
Aeròbic” del període comprès entre els mesos d’octubre de 2017 i juny de 2018
(ambdós inclosos).
Aquest import es presentarà al cobrament, en dos rebuts, els mesos d’octubre i
desembre del 2017, per domiciliació bancària, al Codi IBAN a sota indicat.
(MARQUE U AMB UNA

X

L’OPCIÓ ESCOLLIDA)

Dilluns. Gimnàstica per la gent gran de 10 h. a 11 h. del matí.
Dilluns. Aeròbic/Steps de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre.
Dimecres. Gimnàstica de manteniment de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre.
1 dia a la setmana.

110,00 euros

2 dies a la setmana.

214,00 euros

CODI IBAN :

SIGNATURA :

Font-rubí, a

de/d’

de 201

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).

PILATES
FULL D’INSCRIPCIÓ

Ajuntament
de

2017-2018

Font-rubí
Regidoria d’Esports

NOM
COGNOMS
DNI

POBLACIÓ

CARRER

Nº

TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC
Serveixi el present per AUTORITZAR a l’Ajuntament de Font-rubí, el
cobrament de la quantitat de 160,00 euros, corresponent a la inscripció del curs de
“PILATES” del període comprès entre els mesos d’octubre de 2017 i maig de
2018 (ambdós inclosos).
Aquest import es presentarà al cobrament, en dos rebuts de 80,00 euros cadascun,
els mesos d’octubre i desembre del 2017, per domiciliació bancària, al Codi IBAN
a sota indicat.

CODI IBAN :

SIGNATURA :

Font-rubí, a

de/d’

201

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).

