• CLUB

RITMICA
manresa
Norn i cognoms: ____________

Correu electronic: ____________

Edat: _______________

Mobil pare: ______________

Data de naixement:

Mobil mare: ______________

Curs: ________________

Altres: ________________

GRUPS • HORARIS • DIES
Les nenes poden escollir des d'l a 4 hores a la setmana en funci6 de l'edat i el nivell (iniciaci6 i tecnificaci6)

Horari

Dies

Horari

Dies

Horari

Dies

Horari

Dies

Horari

Dies

D Grup minis
(3 a 4 anys)

D 17'45h a 18'45h

□ Grup petites

D 17'45h a 18'45h

(5 a 6 anys)

□ Grup mitjanes
(7 a 9 anys)

□

□

D 17'30h a 19'00h
D 17'45h a 18'45h

Grup junior

(10 a 13 anys)

D 17'30h a 19'00h
D 17'45h a 18'45h
D 19'00h a 20'00h

Grup cadet

(14 a 16 anys)

D 17'30h a 19'00h
D 17'45h a 18'45h
D 19'00h a 20'00h

□ Dimarts □ Dijous
□ Dilluns □ Dimarts □ Dimecres □ Dijous
□ Dilluns

D Dimarts

□ Dimecres □ Dijous

D Dilluns D Dimarts D Dimecres

□ Dilluns

D Dimarts

D Divendres
D Divendres

D Dijous

D Divendres

□ Dimecres □ Dijous

D Divendres

PREU ACTIVITAT • ORDRE DE PAGAMENT ___________________
Matrrcula:
39€

Hores setmana
Preu

Quota: ___ €

1 hora
38€

1,5 hora
40,5€

2 hores

3 hores

4 hares

42€

45€

48€

Referencia domiciliaci6: Club Rftmica Manresa

2n germa
25€

Ti pus de pagament mensual

Titular del compte corrent
Norn: ____________________
Numer6 de compte IBAN

DNI: _________

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions comenc,ant sempre per ES

Codi BIC/SWIFT Pot contenir 8 o 11 posicions

CONSENTIMENT I AUTORITZACIO

---------------------------

El nen/a:

□ NI:

Pare/mare/tutor:

ORDRE SEPA DOMICILIACIO DE DEBIT DIRECTE. Mitjan1,ant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliaci6, autoritzeu
a Club Rftmica Manresa a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar carrecs al vostre compte i a la seva entitat finan1,era.
PAGAMENT. El pagament es realitzara per domiciliaci6 bancaria (es facturara l'ultim dia del mes en curs).
CONDICIONS DE LA BAIXA DE L' ACTIVITAT. Es podra efectuar la baixa abans del 27 del mes anterior.

□

PROTECCIO DE ADES. Mitjarn;ant la signatura d'aquest formulari autoritzeu Club Rftmica Manresa a incloure les vostres dades en
un fitxer. Aquestes dades pod ran ser cedides a tercers unicament pel compliment d'obligacions legalment establertes.
DRETS D'IMATGE. Club Ritmica Manresa pot difondre a traves de diferents mitjans de comunicaci6 fotos i videos de Les activitats
on poden apareixer els vostresfillsamb la finalitat de promocionar l'activitat o altres.
CONSENTIMENT DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL. Accepteu que la responsabilitat del vostre fill finalitza despres de l'horari
contractat de l'activitat.
En cas d'accident autoritzeu a que el vostre fill pugui ser traslladat a un centre medic per part de l'organitzaci6 en cas de precisar
assistencia medica (i a cedir Les dades de salut del vostre fill).

D Autoritza

D No autoritza

El ___ de/d': ________ de 20 __

Signatura

CONTRACTE D'INSCRIPCIO (AUTORITZACIO) __________________
INICI FINAL DE CURS. El curs comen�a el 5 de setembre i acaba el 30 de juny.
FESTIVALS. Tots els alumnes del club podran participar al Festival de Nadal (desembre) i d'estiu Uuny).
EQUIPACIO. Cal venir amb roba esportiva (preferiblement equipaci6 del club) i el cabell recollit.
Poden sol-licitar l'equipaci6 del club per correu electronic clubritmicamanresa@gmail.com
AIGUA. Es recomana portar aigua per hidratar-se durant l'activitat.
PUNTUALITAT. Cal ser puntual en l'inici de l'activitat.
REUNIONS. Per defecte no es fan reunions de pares pero, en cas de dubtes o aclariments, es poden sol·licitar
tutories de seguiment.
Evitem que baixi cap pare al recinte del pavell6.
Evitem baixar objectes de valors als vestidors.
CLUB

RITMICA
manresa

carrer de Fonollar 10-12, 2n 2a - 08241 Manresa / info@clubritmicamanresa.cat

En qualsevol cas, d'acord amb la Llei 0.15/1999, de protecci6 de dades de caracter personal, voste pot, en tot moment. exercir els
seus drets d'oposici6, acces, rectificaci6 i cancel·Laci6, dirigint-se al carrer de Fonollar 10-12, 2n 2a - 08241 Manresa, Barcelona, on
podra omplir el formulari pertinent. Tambe pot anul-lar el consentiment i l'autoritzaci6 present mitjan1,ant el mateix proces.

