CURS INTENSIU NATACIÓ INFANTIL
Estiu 2018

Soci

Nº Inscripció:

No soci

Nom i cognoms nen/a: _________________________________________________ Edat: ________________
Dades del pare/mare/tutor:

Cognoms:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Lloc i data de naixement:

Nom:
Codi Postal:
Correu-e:
NIF:

Setmanes:

Preus :

Del 25/06 – 29/06

1 Setmana

35.70€

58.95€

Del 02/07 – 06/07

2 Setmanes

46.20€

76.25€

Del 09/07 – 13/07

3 Setmanes

57.75€

95.30€

Del 16/07 – 20/07

4 Setmanes

68.25€

112.65€

Del 23/07 – 27/07

5 Setmanes

78.75€

129.95€

Horaris:

Grup 2 Matí

12.15h a 13.05h

Grup 1 : de 2 a 4 anys

Grup 1 i 2 Tarda

17h a 17.50h

Grup 2 : de 5 a 9 anys

Grup. 1, 2 i 3 Tarda

18h a 18.50h

Grup 3 : de 10 a 14 anys

Nivell:






Baix

Mig

Soci:

No Soci:

Alt

Els nens i nenes inscrits a natació durant el curs escolar tindran preferència en les inscripcions i gaudiran d’un 5% de descompte.
S’aplicarà un descompte del 15 % en la inscripció del segon germà / germana i d’un 30% a partir del tercer, exclusiu als socis.
Un cop iniciat el torn (setmana) no es tornarà l’import del mateix en cap cas. Abans de l’inici del curset només es tornarà l’import del mateix en cas de
malaltia.
Un cop realitzada la inscripció no es permeten canvis d’horari.
Els cursets es faran exclusivament a la piscina exterior.

Signatura:

El Masnou, ____ de ________________ de 2017
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i a través de la complementació del present formulari, presteu el vostre consentiment per a l’ús de la imatge del vostre fill, a fi de ser
publicada en els diferents suports i mitjans de comunicació i divulgació del Club Nàutic El Masnou (revista, web, fulls i tríptics informatius, pòsters, etc).
Tanmateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei, a través de carta certificada, indicant com a referència “Protecció de dades”, adjuntant
fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça: CLUB NÀUTIC EL MASNOU. Departament d’Administració LOPD. Passeig Marítim, s/n. Apartat Correus 41. 08320 El Masnou, Barcelona.

