
Nom 28/06 - 02/07 Casals matí A: 09:00 - 13:00

Cognoms 05/07 - 09/07 Casals matí B: 09:00 - 15:00 *

Sexe 12/07 - 16/07 Acollida A: 8:00 - 09:00

Data de naixement                                            Edat: 19/07 - 23/07 Acollida B: 13:00 - 14:00

Cat Salut 26/07 - 30/07 Acollida C: 15:00 - 16:00

Soci    Si   /   No 02/08 - 06/08 Reforç educatiu

Fa alguna activitat al Club?    Si   /   No 09/08 - 13/08 Cursets de natació

Quina? 16/08 - 20/08

Adreça 23/08 - 27/08

Codi postal i població 30/08 - 03/09

Nom i cognoms pare/mare/tutor 06/09 - 10/09

Telèfon de contacte 1

Telèfon de contacte 2 OPCIONS

E-mail de contacte CASAL TECNIFICACIÓ ESPORTIVA (escollir esport i marcar)

Al·lèrgies, intoleràncies o Atletisme

altres aspectes a considerar Boxa

Combinació d'esports d'aigua

Futbol

IMPORT Gimnàstica Rítmica

DESCOMPTE Iniciació a l'Hoquei Patins

SERVEIS Natació Artística

TOTAL A PAGAR Pàdel

OBSERVACIONS Patinatge Artístic

Tennis

TERMINIS CASAL MULTIESPORT / MULTIACTIVITAT

a) Límit d'inscripció: 4 dies abans de començar CASAL COMBINACIÓ TECNIFICACIÓ + MULTIESPORT 

b) Per disposar del servei de menjador cal avisar com a molt tard a les 09:30 hores ESPORT: 

DATES

FULL D'INSCRIPCIÓ  -  CASALS ESPORTIUS D'ESTIU 2021  -  Del dilluns 28 de juny al divendres 10 de setembre de 2021

SERVEIS

* Servei de menjador inclòs

DADES ECONÒMIQUES

DADES PERSONALS (cal omplir tots els camps)



Condicions d'inscripció:
a) Les anul·lacions o modificacions caldrà realitzar-les presencialment a la recepció Amb aquesta inscripció autoritzo al meu fill, les dades del qual
    del Club. consten en aquesta fitxa, a participar en tots les activitats
b) Les diferents promocions són respecte el preu base dels Casals Esportius. programades en els Casals Esportius del CN Reus Ploms.
c) L'import dels serveis s'aplica després de fer el descompte.
d) Cal recollir els infants a l'hora establerta. Passats 15 minuts des de l'horari de Autoritzo la reproducció de les imatges dels Casals Esportius
    sortida, es cobrarà el servei d'acollida. en qualsevol publicació del CN Reus Ploms:
e) Els grups els formaran els responsables de l'activitat seguint criteris d'inscripció, de 
    monitoratge esportiu i de compliment del protocol de seguretat.             SÍ   NO
f) El preu de l'assegurança està inclòs en el preu final.
g) L'assegurança cobreix els accidents ocorreguts durant els Casals Esportius. Autortizo que el meu fil pugui ser transportat amb un servei
h) Les malalties, medicació i els accidents fora de les instal·lacions no estan cobertes d'ambulància en cas d'urgència:
    per les assegurances del Club.
i) Els pares o tutors són els responsables del bon estat físic i mèdic dels nens i les             SÍ   NO
    nenes participants als Casals Esportius d'Estiu.
j) El CN Reus Ploms es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els Casals en funció
    del nombre d'inscrits. En aquest darrer cas es retornarien els diners. Nom i cognoms:
k) No es donarà cap tipus de medicament sense informe mèdic i autorització del tutor.
l) Si encara és necessari, els pares o tutors legals dels incrits hauran de presentar el
    document de compromís de responsabilitat pel compliment del Pla de seguretat, higiene, DNI:
    distanciament i concentració de persones  del Club Natació Reus Ploms confeccionat amb
    motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Data:

Signatura:

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS Forma de pagament: Atès per:
Avinguda Marià Fortuny, 5 43204 Reus
Telèfon 977.75.75.20     info@reusploms.cat VISA
www.reusploms.cat

EFECTIU

FULL D'INSCRIPCIÓ  -  CASALS ESPORTIUS D'ESTIU 2021  -  Del dilluns 28 de juny al divendres 10 de setembre de 2021


