Club Natació Reus Ploms

Telèfon: 977 75 75 20

Creat el 1918
Avinguda Marià Fortuny, 5 - 43204 Reus

info@reusploms.cat
www.reusploms.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ - HOQUEI

Data inici: _____________

ADULTS

Cognoms:........................................................................................ Nom:..................................................................................
Soci: Sí

No

EDAT ACTUAL

Data naixement:.........................................................................

Adjunta fotocòpia del DNI (obligatori)
NÚMERO CatSalut

• Té impediments físics? _________________________________________________________
• Pateix malalties cròniques o al·lèrgies? Quines? ______________________________________
• Altres observacions que el monitor ha de conèixer: ___________________________________

Documents a presentar: Fotocòpia
DNI; Fotocòpia targeta CATSALUT;
1 foto carnet.

NIVELL ON S’INSCRIU: _________________________________________________________________________________

Pagament de la 1a quota de secció:

€ - Efectiu (E), Targeta (T) o Banc (B)?

ALTRES DADES
Adreça:.......................................................................................................................................................................................
Codi postal:.......................................... Població:.......................................................................................................................
Telèfon1: .......................................................... Telèfon2: ............................................. Telèfon3: ...........................................
E-mail (majúscules): ...................................................................................................................................................................
Mitjans de comunicació preferits?

Telèfon

Whatsapp

E-mail

Altres

Observacions:..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Condicions d’inscripció:








Les places són limitades. Per a garantir-la, caldrà abonar l’import en formalitzar la inscripció.
El C.N. Reus Ploms es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits.
Per a inscriure’s caldrà omplir el full amb totes les dades sol·licitades i portar la targeta sanitària per poder formalitzar la corresponent assegurança.
El preu de l’assegurança és, en general, de 8€ fins els 18 anys i 16€ majors d’ edat.
L’assegurança cobreix els accidents dintre l’activitat. Les malalties, medicació i els accidents fora del recinte no s’inclouen a la pòlissa d’accidents.
Els adults, per sí mateixos, i els progenitors/tutors en cas de menors, són responsables del bon estat físico-mèdic dels participants en l’activitat.
Per als usuaris (no socis), l’accés a les instal·lacions es podrà realitzar 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i 30 minuts en finalitzar la mateixa. En
el cas de sobrepassar el límit de temps establert es cobraran 6€ com si fos una entrada de dia.
Les baixes, anul·lacions o ampliacions es realitzaran sempre presencialment o per correu electrònic. Les baixes s’acceptaran fins dia 20 de cada mes;
sinó el rebut es donarà per generat.
En la firma d’aquesta inscripció, el sol·licitant autoritza la reproducció de les imatges del menor en qualsevol publicació del C.N. Reus Ploms i
accepta la normativa interna del Club i la LO 15/1999 de Protecció de Dades.

Segell de l’entitat

DISTINCIONS:

Signatura sol·licitant o Pare/Mare/tutor legal (menor)

“Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978.
Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975.
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000.

