
Nom 1r 04/07 - 15/07 Cavallets de mar ( Petits 2 i 3 anys)

Cognoms 2n 18/07 - 29/07 Horaris: (B) (C) (D) (E)

Sexe 3r 01/08 - 12/08 Dofins (Iniciació 4 i 5 anys)

Data de naixement                                            Edat: 4t 16/08 - 26/08 Horaris: (B) (C) (E) (F)

Cat Salut Taurons (6 i 7 anys)

Soci    Si   /   No Horaris: (B) (C) (E) (F)

  Fas alguna activitat al Club?    Si   /   No Perfeccionament (de 7 a 12 anys)

Quina? Horaris: (B) (F)

Adreça Manteniment (de 12 a 15 anys)

Codi postal i població Horaris: (A)

Nom i cognoms pare/mare/tutor Matronació (A)

Telèfon de contacte 1 Horaris: (A)

Telèfon de contacte 2 Adults (A)

Telèfon de contacte 3 Horaris: (A)

E-mail de contacte

Al·lèrgies, intoleràncies o

altres aspectes a considerar

IMPORT CURSET

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

TOTAL A PAGAR

OBSERVACIONS

(A) 09:15 - 10:00

(B) 10:15 - 11:00

(C) 11:15 - 12:00

(E) 17:15 - 18:00

(F) 18:15 - 19:00

(D) 16:15 - 17:00

FULL D'INSCRIPCIÓ  -  CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 2022  -  Del dilluns 04 de juliol al divendres 26 d'agost de 2022

CURSETSTORNS

DADES ECONÒMIQUES

DADES PERSONALS (cal omplir tots els camps)

HORARI



Condicions d'inscripció:
a) Cal portar banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes.
b) Les places són limitades. Per garantir-la, cal abonar l'import de la inscripció.
c) El CN Reus Ploms es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els cursets en funció
    del nombre d'inscrits. 
d) Els horaris poden patir modificacions per ajustar-los als grups creats.
e) Les anul·lacions o modificacions caldrà realitzar-les presencialment a la recepció
    del Club. 
f) L'assegurança cobreix els accidents ocorreguts durant els cursets de natació.
g) Les malalties, medicació i els accidents fora de les instal·lacions no estan cobertes
    per les assegurances del Club.
h) Els pares o tutors són els responsables del bon estat físic i mèdic dels nens i les 
    nenes participants als cursets de natació.
i) No es donarà cap tipus de medicament sense informe mèdic i autorització del tutor.
j) Per als usuaris (no socis), l'accés a les instal·lacions es podrà realitzar 30 minuts
    abans de l'inici de l'activitat i disposarà de 30 minuts després de finalitzar la
    mateixa. En cas de sobrepassar aquest límit de temps es cobrarà 6€ com si fos
    l'entrada d'un dia.

Amb aquesta inscripció autoritzo al/a la meu/va fill/a, les dades del/de la qual consten en
aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades en els cursets de natació.

Autoritzo la reproducció de les imatges dels cursets en qualsevol publicació del CN Reus Ploms:
                                        SÍ          NO

Autortizo que el/la meu/va fill/a pugui ser transportat/da en un servei d'ambulància en cas
d'urgència:
                                        SÍ          NO

Nom i cognoms:

DNI:

Data:

Signatura:

Forma de pagament: Atès per:

VISA
Avinguda Marià Fortuny, 5 43204 Reus

EFECTIU Telèfon 977.75.75.20     info@reusploms.cat
www.reusploms.cat

INSCRIPCIÓ CURSETS DE NATACIÓ

ESTIU 2022


