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DADES PERSONALS DE L’INSCRIT

Nom: Cognoms:

Data de naixement: Edat:

Domicili:  Pça./Carrer/Avinguda: Núm.: pis:

Població: Codi postal

Centre escolar on estudia: Curs escolar:

DADES DE LA FAMÍLIA

Nom del pare:

Nom de la mare:

Número de cartilla seguretat social o altre assegurança mèdica:

Telèfon casa: Altres telèfons:

Mòbil pare: Mòbil mare:

Correu electrònic pare: 

Correu electrònic mare:

_______________ , a ______ de _______________ de ______________

Firma del pare / mare / tutor

*Per favor empleneu en lletra d’impremta



En/Na amb DNI núm.

Pare/mare/tutor o del nin/a

AUTORITZA:

1.- Que les persones següents recullin el/la meu/va fill/a a la finalització de 
l’activitat:

_________________________________________________________________

2.- Que el/la meu/va fill/a surti sol/a del pavelló sense ser acompanyat/da per una 
persona adulta      SI       NO

3.- Que la imatge del/de la meu/va fill/a    SI        NO      pugui aparèixer en 
les fotografíes corresponents a les activitats de l’escoleta i publicades a:

- a página WEB de l’entitat (club)

-  publicacions  d’àmbit  esportiu  i  cultural  (Facebook,  fotografíes  presentación, 
activitats …)

_____________ , _____ de _______________ de ______________

Firma del pare / mare / tuto

*Marqueu amb “X” el que correspongui.

*Per favor empleneu en lletra d’impremta 

____________________________________________________________________________________

OBSERVACIONS MÈDIQUES

Qualsevol observació mèdica d’interès que pot influir en el desenvolupament de 
l’activitat i que trobau que convé que ho sàpiguen els/les monitors/res, ho 
comunicau el primer dia o bé, heu podeu anotar a continuació.

ALTRES OBSERVACIONS



INICI CURS:

Divendres dia 7 d’octubre a les 17:30 h    

HORARI: 

PSICOBÀSQUET .- divendres de les 17.30 a les 18:30 h

PRE-INICIACIÓ .- dilluns i divendres de les 17:30 h a les 18:30 h

INICIACIÓ.- dilluns i divendres de les 17:30 h a les 18:30 h

FINALITZACIÓ: divendres dia 26 de maig.

QUOTES:

PSICOBÀSQUET (1 dia).-    matrícula:  25,00€ .- mensualitat:   22:00€ .- trimestral: 
.. 60:00€ .- anual:  150,00 €

PRE-INICIACIÓ  (1 dia) -    matrícula:   25:00€ .- mensualitat:   25:00€ .- 
trimestral:    70:00€ .- anual:  190,00 €

INICIACIÓ           (1dia).-    matrícula:   25:00€ .- mensualitat:   25:00€ .- 
trimestral:    70:00€ .- anual:   190,00 €

PRE-INICIACIÓ   (2 dies).- matrícula:   25:00€ .- mensualitat:   35:00€ .- 
trimestral:  100:00€ .- anual:  270,00 €

INICIACIÓ           (2 dies).- matrícula:   25:00€ .- mensualitat:   35:00€ .- 
trimestral:  100:00€ .- anual:  270,00 €

INGRESSAR
Totes ses quotes s’ingressaran al compte següent, indicand el nom i llinatges del nin/a. 

ES81 2100 0108 6702 0015 6532 

de l’1 al 10 de cada mes (mensual)

de l’1 al 10 d’octubre, gener i abril (trimestral)

de l’1 al 10 d’octubre (anual)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

1.- Imprès emplanat.

2.- Fitxa inscripció amb fotografía aferrada.

3.- Resguard de l’ingrés bancari.


