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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades 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. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir 
per exercir el seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel· lació de les seves dades personals.     

 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESTIU/2017 
 

Nom  i cognoms:  

Adreça:  

Població:  CP: Abonat             si  
Esports            no   

Data naix.:  DNI/  
NIE: 

Telèfon: 

e-mail:   Mòbil: 

(és obligatori omplir  totes les dades del full d’inscripció) 
 
 

Desitja participar en l’activitat marcada, organitzada per la Regidoria d’Esports: 
 

Activitat Import Abonat NO Abonat  Marqueu els cursets inscrits pagat 

NATACIÓ 
ESCOLARS 

  40,00 un curset 
  64,00 dos cursets 

  56,00  un curset 
  89,00 dos cursets 

  1r curset  (3 al 21 juliol)  
  2n curset  (24 juliol al 11 d’agost) 

 

NATACIÓ  ADULTS  i 
TECNIFICACIÓ   40,00 un curset                                56,00 un curset                                1r curset  (3 juliol al 4 d’agost) 

 

CURSET  
DE  
TENNIS 

  36,70  un curset 
  58,75 dos cursets 
  86,60 tres cursets 

    51,40 un curset 
    85,25 dos cursets 
  115,65 tres cursets 

  1r curset  (3 al 14 juliol) 
  2n curset  (17 al 28 juliol) 
  3r curset  (31 juliol a 11 agost) 

 

AQUA – FITNNES   i 
PILATES 

  32’00 un curset   45’00  un curset  1r curset   (4 al 27 juliol) 
 

IOGA   32,00 un curset   45’00  un curset  1r curset   (3 al 24 juliol)  

MANTENIMENT 
HIPOPRESSIUS 

  35,00 un curset   55’00  un curset                 1r curset   (3 al 26 juliol) 
 

  TOTA PAGAT..........................................   

 
 
PAGAMENT 
INSCRIPCIÓ: 

� Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les oficines de la Regidoria d’Esports per 
elegir i inscriure’s al  curset que voleu fer i després fer el pagament a la caixa. 

� Amb la butlleta omplerta fer l’ingrés al caixer automàtic de “La Caixa”,  
 C/C ES26-2100-0030-80-0201235836 a nom de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Tremp. 
� També pot fer l’ingrés per mitjà de la línia oberta de La Caixa. 

 
 

Data inscripció:   
TREMP, _______de  _______________ de  2017 
 
Signatura de l’interessat: 

Conforme pagat. 
Segell La Caixa, 
 
 

 


