INSCRIPCIÓ AL PLA D’ESPORT A L’ESCOLA
2017-18
DADES DE L’ESPORTISTA
Nom: ..................................Cognoms........................................................... Curs: .........
Domicili: .......................................................................................................................
Població:............................... Codi Postal………........... Data naixement:................................
D.N.I.: ………………......................... Nº Servei Català de Salut: ……………………………………...............
(en cas de ser d’una mútua anar al CAP amb el DNI de l’alumne a demanar-lo. És imprescindible per
assegurar-los)

DADES DE CONTACTE

TELÈFON D'EMERGÈNCIA EN CAS DE NECESSITAT mòbil pares…………………………………/………...…………...
mòbil alumne ……………………………………..…...........
e-mail pares ……………………………………………….….. e-mail alumne……………………………………….…………..………...

És obligatori emplenar correctament totes les dades ( Adjuntar 1 fotografia )

ACTIVITATS (Marqueu les activitats on us inscriviu)

A – ACTIVITATS ESPORTIVES
□ FUTBOL 1r CICLE (EQUIP) dimecres i divendres 16-17’30h
□ FUTBOL 2n CICLE (EQUIP) dilluns i dimecres 16-17’30h
□ VOLEI INICIACIÓ
dilluns i divendres 16-17h
□ VOLEI FEMENÍ (EQUIP)
dilluns i divendres 16’30h-17’30h
□ VELA
divendres 15´30h a 17´30h
● Soci jugador
130€/any.
Soci iniciació
70€/any
● la quota vela s’ingressarà directament al compte del club nàutic Sitges 146€/trimestre.
□ TEATRE
dimecres i dijous 18´30h-20’30h
GRATUIT
VISITA LA NOSTRA WIKI A INSTITUT CAN PUIG

___________________________________________________________________
AUTORITZACIÓ :
Sr/Sra...................................................................................... amb DNI……….....................
Autoritzo al meu fill/a (nom i cognoms)………………………………………………………………………………………………….
a participar en les activitats organitzades per l’Associació Esportiva Escolar de l'Institut Can Puig
dins del Pla d’Esport a l’Escola ia utilitzar la seva imatge, que s’exposin públicament a la pàgina web,
revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament la seva imatge
per a la promoció de les activitats i serveis de la entitat.
Signatura
(El pare/mare/ tutor)
Sant Pere de Ribes, a .... d ...............de 2017

___________________________________________________________________
DADES DE PAGAMENT

L’import l’heu d’ingressar a Banc Sabadell núm. C ompte

ES96 0081 0092 1500 0130 7039

Indiqueu sempre el nom de l’alumne i curs.

C al lliurar el comprov ant de l’ingrés i el full d’inscripció al monitor de l’activitat corresponen .

Podeu fer el pagament amb una transferència per internet o a través dels caixers automàtics amb el
“Pagament d’entitats pel caixer”. INSTRUCCIONS “Pagament d’entitats pel caixer”
1.
Introduir la targeta (qualsevol entitat) o llibreta de Banc Sabadell.
2. Prémer l’opció “Operacions” (si sou clients de Banc Sabadell), “Pagaments a tercers” (si no
sou clients de Banc Sabadell).
3. Introduir el codi 002447.
4. Confirmar que és Assoc. Esport.Esc.Institut Can Puig..
5. Escollir l’opció / import desitjat.
6. Introduir el nom de l’alumne/a.
7. Recollir els 2 resguards, el primer per a l’escola i el segon per a la família.
8. Recollir la targeta o llibreta.

Cal portar una còpia de l’ingrés amb nom i cognom de l’alumne i curs.

