
LLINATGES

NOM

ADREÇA

TELEFONS

E-MAIL

1 dia 25€         

2 dies 35€

25 €

37 €

20 €

15 €

__ __ __ __

banda, a l'activitat de Mecanografia, es cobrarà un suplement de 20€ a la primera quaota en concepte de llicencia, només a 

aquells alumnes que no disposin de la llicencia del curs anterior.

- Si es produeixen devolucions, el participant haurà d'assumir les corresponents despeses.

- S'ha estimat una inscripció mínima de 8 participants per activitat, en cas contrari informarem als implicats.

- Per a mes informació podeu telefonar al 616.666.533  (Llorenç Mestre) o dirigir-vos a l'adreça: triasportcb@yahoo.es

ok
Autoritzo el meu fill /a que assisteixi a les activitats i sortides que es proposin per aquesta activitat.

Conec i accepto les cobertures de pòlissa accident contratada per l'activitat (616 666 533 - triasportcb@yahoo.es)

En cas d'accident autoritzo a l'entitat organitzadora que el meu fill/a pugui ser atès per l'assistència mèdica.

Autoritzo que el meu fill/a pugui ser fotografiat durant l'activitat, publicat a la revista i / o la web de triasport

Nom i Llinatges : D.N.I.  :

Firma :

Sessions tutoritzades desde casa dimarts de les 15:00h a le 16:00h

AUTORITZACIÓ PARE / MARE

Si les dades bancàries son les mateixes que el curs 2019/ 20 marca una creu a la casella

OBSERVACIONS

* Quota mensual independentment dels dies que l'alumne assisteixi a les sessions. 

 -  Les activitats de Bàsquet i Gimnàstica Rítmica varen començar el dia 1 d'octubre, la resta començaran el dia 15 d'octubre.

- A les activitats de Bàsquet i Gimnàstica Rítmica , al primer rebut es cobrarà la matrícula (6€) i l' assegurança (6€). Per altre 

ES   __  __ __   __   __   __ __   __   __   __ __   __   __   __ __   __   __   __

NUM COMPTE CORRENT nom i llinatges titular  :

JUDO Pav. Joan Llaneras divendres de les 16:00h a les 17:30h

MECANOGRAFIA PRESENCIAL  

(desde 3er a 6è de Primària)

 c/. Caritat (Col·legi 

Verge Montision)
dimarts, de les 15:00h a les 16:00h

MECANOGRAFIA "ON LINE"  (desde 

3er a 6è de Primària)

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ 

(Infantil i Primària)

Cals Hermanos i c/. 

Caritat (Col·legi VM)
dilluns i dimecres de les 15:30h a les 16:30h

GIMNÀSSIA RÍTMICA Pav. Joan Llaneras dilluns i dimecres de les 16:00h a les 17:00h

ESCOLA DE BASQUET                             

(a partir de 4 anys)
Pav. Joan Llaneras dilluns i dimecres de les 17:00h a les 18:00h

1 dia 20€         

2 dies 30€

* QUOTA 

MENSUALACTIVITAT (EDATS) LLOC DIES / HORES

MARCA AMB UNA CREU LES ACTIVITATS ESCOLLIDES:

C.P

D.N.I

POBLACIÓ

DATA INSCRIPCIÓ

DATA NAIXEMENT

DADES PERSONALS ALUMNE / A

FULL D' INSCRIPCIÓ  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (Curs 2020/ 21)          


