
                  NATACIÓ INFANTIL

FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 

 
Activitat dirigida als alumnes de P3
 
El curset es realitza els dimecres de 17:00 a 17:45h 
Place - Europolis, situat al carrer 
 
Tots els nens/nenes han d'anar acompanyats d'un adult
 
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A

CURS ACTUAL:   P3    P4    

TELÈFON DE CONTACTE (*):.............................................................................................

Email DE CONTACTE -a consignar en majúscules

........................................................................................

(*) Aquesta informació serà només utilitzada per l’AFA en el marc de la comunicació necessària per a 
aquesta activitat extraescolar.  
 
PAGAMENT: Els pagaments 
d’Enginyers. El primer pagament es farà trimestral (81 
novembre i desembre) i la resta mensual, a partir de gener, que s'haurà d'abonar 27 

Entitat: Caixa d’Enginyers 
IBAN: ES97 3025 0018 9114 0001 3655
En el concepte haureu d'indicar els CURS i COGNOMS de l'alumne .

 

BAIXA DE L’ACTIVITAT: Notificar
sigui efectiva el mes següent; en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 
següent mensualitat completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s'ha assistit.

La coincidència d'un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no c
cap mena de descompte. 
 
El calendari d'activitats coincidirà amb el període 
 
És important que llegiu bé aquest full que conté les normes per la qual es regeix l'extraescolar 
de natació, perquè amb la firma d’aquest document, comporta la seva acceptació. 

 
Jo...................................................................................................

....................................... pare, mare o tutor del nen/nena

.............................................., manifesto haver llegit i entès la informació que consta en aquest 

document i signo aquestes condicions en prova de co

NATACIÓ INFANTIL                                     

FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR NATACIÓ CURS 201

P3,P4 i P5 (INFANTIL). 

els dimecres de 17:00 a 17:45h a les instal·lacions del 
, situat al carrer Sardenya, núm. 549 (08024-Barcelona). 

acompanyats d'un adult. 

NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A:..........................................................................

   P5  

.............................................................................................

a consignar en majúscules- (*):  

..............................................................................................................................................

(*) Aquesta informació serà només utilitzada per l’AFA en el marc de la comunicació necessària per a 

 s’efectuaran per ingrés al compte obert de l
El primer pagament es farà trimestral (81 €, corresponents a la mensualitat d'octubre, 

novembre i desembre) i la resta mensual, a partir de gener, que s'haurà d'abonar 27 

IBAN: ES97 3025 0018 9114 0001 3655 
En el concepte haureu d'indicar els CURS i COGNOMS de l'alumne . 

: Notificar-ho per escrit a l'AFA abans del dia 15 del mes en curs
en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 

següent mensualitat completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s'ha assistit.

La coincidència d'un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no c

El calendari d'activitats coincidirà amb el període escolar, iniciant-se la primera setmana d’octubre

És important que llegiu bé aquest full que conté les normes per la qual es regeix l'extraescolar 
, perquè amb la firma d’aquest document, comporta la seva acceptació. 

Jo....................................................................................................................... 

mare o tutor del nen/nena ...............................................................

.............................................., manifesto haver llegit i entès la informació que consta en aquest 

document i signo aquestes condicions en prova de conformitat i acceptació. 

Barcelona, setembre de 2019 

Signatura del pare, mare, tutor, tutora

                                      

CURS 2019-2020 

del club esportiu Holmes 

................................................ 

 

................................................................................................................ 

........................................................................ 

(*) Aquesta informació serà només utilitzada per l’AFA en el marc de la comunicació necessària per a 

obert de l’AFA a la Caixa 
€, corresponents a la mensualitat d'octubre, 

novembre i desembre) i la resta mensual, a partir de gener, que s'haurà d'abonar 27 €. 

5 del mes en curs perquè 
en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 15 es cobrarà la 

següent mensualitat completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s'ha assistit. 

La coincidència d'un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no comporta 

se la primera setmana d’octubre. 

És important que llegiu bé aquest full que conté les normes per la qual es regeix l'extraescolar 
, perquè amb la firma d’aquest document, comporta la seva acceptació.  

.................... amb núm. de DNI  

.............................................. 

.............................................., manifesto haver llegit i entès la informació que consta en aquest 

 

 

Signatura del pare, mare, tutor, tutora 


