
    

 

NATACIÓ 

SOL·LICITUD D’ACTIVITAT 

 
Activitat dirigida als alumnes de PRIMÀRIA
 
Aquest escrit es complimenta als efectes de facilitar les dades aportades per l'interessat al club 
esportiu Holmes Place - Europolis per a fer efectiva la inscripció i matriculació de l'activitat en les 
condicions informades per l'AFA.
 
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A
 

CURS ACTUAL: 1r        2n       
  
EDAT: ……………………… 
 
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. 

 

INSCRIPCIÓ: La formalització de la inscripció i matrícula de l’activitat es realitzarà directament a 
la recepció de l'esportiu Holme
informi als interessats de que ja ho poden fer. 
desitjat, en funció de la disponibilitat de places
 
Els pagaments/baixes s’efectuaran a través 
 

Per tal de gaudir de les condicions informades per l'AFA
cursetistes membres de l’AFA escola de les aigües

 

 

                                                     

NATACIÓ EXTRAESCOLAR PRIMÀRIA 

LICITUD D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR NATACIÓ CURS 201

PRIMÀRIA de 6 a 12 anys. 

complimenta als efectes de facilitar les dades aportades per l'interessat al club 
Europolis per a fer efectiva la inscripció i matriculació de l'activitat en les 

condicions informades per l'AFA. 

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

      3r      4t       5è      6è  

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

a consignar en majúscules- (*):   

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

informació serà només utilitzada per l’AFA en el marc de la comunicació necessària 
per a aquesta activitat extraescolar.  

La formalització de la inscripció i matrícula de l’activitat es realitzarà directament a 
la recepció de l'esportiu Holmes Place – Europolis (carrer Sardenya, núm. 549) quan l’AFA 
informi als interessats de que ja ho poden fer. En el moment de la inscripció s’escollirà l’horari 

en funció de la disponibilitat de places.  

s’efectuaran a través del club Holmes Place - Europolis.

Per tal de gaudir de les condicions informades per l'AFA, cal que com a mínim hi hagi 8 
membres de l’AFA escola de les aigües. 

Barcelona, setembre de 2019 

Signatura del pare, mare, tutor, tutora

 

CURS 2019-2020 

complimenta als efectes de facilitar les dades aportades per l'interessat al club 
Europolis per a fer efectiva la inscripció i matriculació de l'activitat en les 

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

 

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

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

informació serà només utilitzada per l’AFA en el marc de la comunicació necessària 

La formalització de la inscripció i matrícula de l’activitat es realitzarà directament a 
carrer Sardenya, núm. 549) quan l’AFA 

En el moment de la inscripció s’escollirà l’horari 

Europolis.  

, cal que com a mínim hi hagi 8 

 

Signatura del pare, mare, tutor, tutora 


