
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. 

 

 
 

Pavelló Juncar.  Ap. correus, 40 

25620 TREMP 

Tlf. 973651379 ///  fax. 973652036 

http://www.tremp.cat/esports 

e-mail: esports@tremp.cat 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS HIVERN 2016/2017 
 

Nom i cognoms 
participant: 

 
 

Nom Abonat 
instal·lacions: 

 

Adreça:  

Població:  CP.: 

Data naix.:  DNI: mòbil: 

E-mail:  Telèfon: 
 

L’assegurança d’accidents esportius és obligatòria i solament s’ha de pagar una vegada a l’inici d’una activitat. 
La inscripció a l’activitat és per a tot el curs, però  el pagament es farà en quotes mensuals per domiciliació bancària.  
-- Desitja participar en l’activitat marcada, organitzada per la Regidoria d’Esports durant el període d’octubre/16 a juny/17: 
(En cas de ser menor, signatura del pare/mare/tutor, d’autorització a participar en l’activitat) 
 

Activitat DIRIGIDES Import   ABONAT pagat 

Quota única per fer totes aquestes activitats.  Marca les activitats que vols fer: 
 

GIMNÀSTICA  MANTENIMENT            //    AERÒBIC / STEP      

 IOGA    //   THAI CHI CHUAN      //   PILATES      //   TONIFICA’T    

  25 € / mes             
  -------------------------------- 

  17 €/mes  
            els Jubilats         

 

MANTENIMENT  per  ADULTS    15 €/mes              

AIKIDO ESCOLARS    escolars: 15  €/mes        

AIKIDO    40  €/mes                 

TELES  ACROBÀTIQUES – escolars-    35 €/mes     //     Un dia:      20 €/mes     dill.  dimc.    

TELES  ACROBÀTIQUES -  adults    40 €/mes     //     Un dia:      25 €/mes    dimts.  dij.    

MANTENIMENT HIPOPRESSIUS   15 €/mes      5 €/mes (si està inscrit a les activitats dirigides)  

ZUMBA    10 € / mes  

COREOGRAFIA I AERÒBIC KIDS    12 € / mes  

Activitats dirigides + zona musculació:    32 € / mes  

Assegurança:    5€ (es pagarà en la primera quota) 05’00€ 

 TOTAL A PAGAR:  ................................  
 

NOTA MOLT IMPORTANT: les baixes de les activitats s’han de notificar a les oficines de la Regidoria d’esports 
durant els 5 primers dies de cada mes. En cas contrari es cobrarà tot el mes o el curset corresponent. En cas de 
devolució de rebuts es cobraran les despeses produïdes. 
 

Dades bancàries per domiciliar la quota (obligatori per totes les activitats): 

Nom del titular:  
Entitat bancària:  

Codi IBAN (24 dígits) ES      
 

INSCRIPCIONS: Portar la butlleta omplerta amb totes les dades a les oficines de la Regidoria d'Esports al pavelló del Juncar. 
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. 
 

Data inscripció:   

TREMP, _____d _________________ del 201___ 

Signatura de l’interessat /da 

Signatura del pare/mare/tutor, (en cas de ser menor), 
 


