
Ets soci del CNEM Núm. Inscrit

Dades del Participant:

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:

Data Naixement: DNI: Tarjeta Sanitaria (TSI):

Teléfon contacte: Adreça electrònica/email:

Dades Pare, Mare, Tutor/a:

Nom: Cognoms: DNI: Teléfon contacte:

Dades d'inscripció: MATÍ TARDA

GRUP 1 (de 2 a 4 anys) de 10 a 10:50h de 17 a 17:50h

GRUP 2 (de 5 a 9 anys) de 10 a 10:50h de 17 a 17:50h

GRUP 3 (de 10 a 14 anys) de 13 a 13:50h de 18 a 18:50h

GRUP 4 (de 15 a 18 anys) de 13 a 13:50h de 18 a 18:50h

GRUP 5 (Adults, més de 18 anys) de 14:30 a 15:20h de 19 a 19:50h

SETMANES PREUS Infantil i Júnior Adults

DATES SOCIS USUARIS SOCIS USUARIS

1 del 28 de juny al 2 de juliol 1 setmana

2 del 5 al 9 de juliol 2 setmanes

3 del 12 al 16 de juliol 3 setmanes

4 del 19 al 23 de juliol 4 setmanesdel 26 al 30 de juliol

5 del 26 al 30 de juliol 5 setmanes

6 del 30 d'agost al 3 de setembre 6 setmanes

EL PAGAMENT S'HA DE FER EFECTIU A TRAVÉS DE LA PASARELA WEB DEL CLUB, O BÉ EN EFECTIU A LES NOSTRES OFICINES EN HORARI DE 8 A 16 H

(*) Les inscripcions s'efectuaran per setmanes complertes * Un cop realitzada la inscripció NO es permeten canvis d'horari/grup.

* Els nens/es inscrits a natació durant el curs escolar tindran preferència en les inscripcions i gaudiran d'un 5% de descompte

* Descompte Germans (exclusiu socis): 5% primer germà, 10% segon i successius germans. * Els descomptes NO son acumulables

* Abans de l'inici del curs o un cop iniciat NO es tornarà l'import del mateix si no és per malaltia justificada.

* El curs es farà exclusivament a la piscina exterior.

Documentació Adjunta:

DNI Participant DNI Pare/Mare/Tutor/a Targeta Sanitaria Cartilla Vacunes

(*) IMPORTANT:  Si falta alguna documentació o no s'ha efectuat el pagament corresponent NO es tramitarà la inscripció ni la reserva de plaça.

Accepto rebre notificacions i comunicacions del Club Nàutic El Masnou a traves de qualsevol mitjà establert.

SIGNATURA

DNI:

70 €

80 €

90 €

L'informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat del CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per la gestió del fitxer de socis.  Pot exerccir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per 

escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça; Passeig Marítim s/n, 08320 EL MASNOU

120 €

140 €

160 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

(3 dies/set: dll, dc i dj)

35 €

45 €

55 €

60 €

80 €

100 €

40 €

50 €

60 €

CURS INTENSIU NATACIÓ ESTIU 2021

FULL INSCRIPCIÓ (1/2)

SI Data:NO

65 €

75 €

85 €



CURS INTENSIU NATACIÓ ESTIU 2021

FULL INSCRIPCIÓ

Informació

Sap nedar? Necessita algun material per ajudar-se?

Al·lèrgia al Medi Ambient? Quina/es?

Intol·lerància alimentaria? Quina/es?

Malalties (Asma, diabetes ..)? Quina/es?

Alguna informació més:

Autoritzacions i conformitats:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

(*) 

Nom: Cognoms: Parentest: DNI: Teléfon:

1.

Nom: Cognoms: Parentest: DNI: Teléfon:

2.

Nom: Cognoms: Parentest: DNI: Teléfon:

3.

Nom: Cognoms: Parentest: DNI: Teléfon:

4.

SIGNATURA

DNI:

SI NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

2/2

Manifesto que el meu fill/a/tutelat/da, gaudeix de plenes facultats físiques i mentals per a 

participar en les activitats programades en el curs

En cas negatiu, les persones a les que autoritzo a venir a recollir al meu fill/a/tutelat/da son (no cal citar al 

pare/mare/tutor/a):

Manifesto la meva conformitat expressa en relació a la normativa del curs.

L'informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat del CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per la gestió del fitxer de socis.  Pot exerccir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça; Passeig Marítim s/n, 08320 EL MASNOU

Autorizo que la imatge del meu fill/a/tutelat/da, pugui aparèixer en fotografies i videos 

corresponents a qualsevol activitat esportiva o social organitzada pel Club Nàutic el Masnou on 

ell/a participi

 Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en qualsevol mitjà de comunicació del Club 

Nàutic El Mansou relacionat amb l'activitat on participi.

(*) Autoritzo a que el meu fill/a/tutela/da marxi sol i sense l'acompanyament de cap adult un cop 

finalitzat el curs.

Autoritzo que el meu fill/a/tutelat/da, assisteixi al curs que realitzarà en les dates adalt indicades 

amb una "x" a les instal·lacions del Club Nàutic Masnou.

Autoritzo a que el meu fill/a/tutelat/da, participi en totes les activitats programadesi de les que en 

soc coneixedor/a

i la declaració expressa per la qual 


