INSCRIPCIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
COLLBATÓ
CURS 2022/2023
DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS

DNI

NAIXEMENT

Nº SEGURETAT SOCIAL (CIP)

ADREÇA

Nº

Esc.

PIS

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON 2

TELÈFON 1

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC

ACTIVITAT ESPORTIVA
MATRÍCULA 28,90
q

€ (1 cop/curs)

ACTIVITAT PER A GENT GRAN

+ 60 anys: 16,20€/mes

dl/dc/dv

q

lloc: Casinet

Grup 1: 8:45 a 9:45 h q Grup 2: 9:45 a 10:45 h

- 60 anys: 27,10€/mes
q

PILATES

dll/dc 18:45h a 19:45h

lloc: Escola La Salut

23,75/mes
q

ABONAMENT ADULT (pilates+ activitat per a gent gran):

34,30/mes
INICI/ FI ACTIVITAT

Inici: 19 setembre 2022
Fi activitat: 28 juny 2023
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
NOM I COGNOMS DEL/LA TITULAR

DNI

Autoritzo a l'Ajuntament de Collbató a cobrar la quantitat establerta en aquest full d’inscripció.
SIGNATURA TITULAR

CONDICIONS DE PAGAMENT
q MENSUAL

DADES BANCÀRIES/CODI IBAN

OBSERVACIONS MÈDIQUES
Si considera oportú que el seu entrenador/a tingui en compte informació mèdica que pugui ser d'interès (asma, al·lèrgies, lesions,
etc) utilitzi aquest espai

Les activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 6 inscrits.
La matrícula s'abonarà cada cop que l'usuari tramiti la inscripció de les activitats esportives de l'any en curs al marge de la data en
la que es doni d'alta a l'activitat esportiva. L'import de la matrícula no es retornarà en cap cas.
El Servei d’Esports pot decidir discrecionalment la conveniència d’obrir un o dos grups de gimnàstica, i la distribució de les
persones usuàries. En cas d'haver un únic grup l'horari serà de 9:15 a 10.15 h.
L'Ajuntament es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol activitat.
Les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit, a l'Ajuntament de Collbató, amb 15 dies d'antelació al mes en que es vulgui donar de
baixa. En cas contrari s'haurà d'abonar l'import de la taxa.
En el cas d'impagament, es procedirà a tramitar la baixa de l'activitat de manera immediata.
Es fixa en 15 places el nombre màxim de persones usuàries per grup, tant de Pilates com de Gimnàstica per a la Gent Gran.

D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades personals, us informem que les dades facilitades seran tractades exclusivament
per a la finalitat d’aquest tràmit. No es preveu la cessió de les seves dades a tercers, llevat d’obligació legal. El responsable del tractament de les mateixes és
l’Ajuntament de Collbató, que el durà a terme d’acord amb les competències que li són atribuïdes i el consentiment atorgat per l’interessat/da. Un cop resolta la
finalitat d’aquesta sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Així mateix, us informem de la possibilitat
d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i la resta de drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament: el Servei
d'Esports de l’Ajuntament de Collbató, C/ Bonavista, 2 08293 Collbató (Barcelona) o mitjançant instancia genèrica a través de la Seu Electrònica al web
www.collbato.cat.

