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SOL-ES 01. SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ ABONAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1.- DADES PERSONALS

Número abonat:

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI/Passaport/NIE:

Dades de contacte
Carrer, plaça...

Núm./Pis/Porta

Població:

CP:

Correu electrònic:

Telèfon/mòbil
Data de naixement:

2.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Quota anual)
Titular

Entitat bancària

Número de compte IBAN

E

S

3.- SOL·LICITA
Ser abonat de les Instal·lacions esportives municipals de Tremp en la següent classe:
 Classe A (fins els 17 anys)
 Classe B (a partir dels 18 anys)

 Classe C (jubilats)
 Classe D* (règim familiar)

Total a pagar:

€

*En el cas de la classe D (familiar), relació dels altres membres components a la família:
Nom i cognoms (pare/mare, que no sigui el titular)

Data de naixement

DNI/Passaport/NIE:

Nom i cognoms

Data de naixement

DNI/Passaport/NIE:

Nom i cognoms

Data de naixement

DNI/Passaport/NIE:

Nom i cognoms

Data de naixement

DNI/Passaport/NIE:

Relació de fills/es fins a 25 anys

Observacions
- Les quotes d’abonats s’aplicaran per anys naturals, és a dir, aniran des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en curs, data en
què finalitzaran totes. Es renovaran automàticament cada any, si no se sol·licita la baixa.
- Durant el 4t trimestre de l’any, les persones que es facin abonats solament hauran de pagar la quota corresponent a un trimestre.
- Els nois/es fins a 25 anys poden formar part de la quota del règim familiar.

Data i signatura,

(signatura del pare/mare/tutor, en cas de ser menor)
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp,______ de/d’ __________________ de 201__

conforme entitat bancària,

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tremp
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves d ades personals i imatges: seran incorporades a un
fitxer automatitzat per a la gestió dels abonats i serveis sol·licitats i per l’enviament d’informació de les diferents activitats i serveis que ofereix l’ajuntament. Les imatges podran ser
publicades a la plana web, butlletins o altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Ajuntament de Tremp, Pl. de la Creu, 1 - 25620 Tremp (Lleida).
SOL-ES01/01-2016
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CLASSES i QUOTES D’ABONATS ANY 2018
classe
Classe A

edats
Menors fins 17 anys

Classe B

Majors de 18 anys

29,15

Classe C

Jubilats
Règim familiar

15,35

Classe D

quota anual
17,30

58,30

(pares i fills fins a 25 anys)
NOTA:





Les quotes d’ABONATS s’aplicaran per anys naturals, és a dir, aniran des del dia 1 de
gener fins el 31 de desembre de l’any en curs, en el que finalitzaran totes les quotes. Se
renovaran automàticament cada any, si no se sol·licita la baixa.
Durant el 4rt trimestre de l’any, les persones que es facin abonats hauran de pagar la
quota corresponent a un trimestre.
Els nois i noies fins a 25 anys poden formar part de la quota del règim familiar.

Preus
utilització

Pistes
Tennis

Abonats:
NO abonats:
fitxes de la llum:

Gratuït
8 € /hora
4 € /hora

Pista
poliesportiv
a Pinell
Gratuït
Gratuït
4 € / 1/2 h.

-----

-----

(abonats i no abonats)

socis SAM:

Rocòdrom
i teles
Gratuït
4,00 €

Sala
zona càrdio
Musculació
menors
i zona càrdio 14 a 16 anys
17,00 € /mes 10,00 € /mes
---------------

-----

-------

-------

Gratuït

----

----

Sauna
4,00 €
9,00 €
------------

SAUNA: hi ha un bonus de 10 sessions de 25 € pels abonats i 75€ pels no abonats.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Pavelló El Juncar
Sala musculació i zona càrdio
Pavelló Casal i el Rocòdrom
Camp de futbol Pedra Santa
Piscines municipals
Pista poliesportiva del Pinell

Zona esportiva descoberta del Joncar:
camp bàsquet, futbol sala i pista skate
Camp de futbol el Juncar
Pistes de tennis del Joncar
El Cub
Pistes de petanca del Pinell

SOL-PME01/02-2015

