INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TEMPORADA 2019/2020
SOCI:

NO SOCI:

NOM:

DATA D’ INICI ACTIVITAT: _____ /____________/_____

COGNOMS:

DATA NAIXEMENT: ___/___/_____

DOMICILI:
TELÈFONS:

CP:

CIUTAT:

MAILS:
COM ENS HAS CONEGUT:
ACTIVITAT

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTES

Esc. Pàdel (6 a 18 anys): 17:30h
Esc. Pàdel (6 a 18 anys): 18’30h
Esc. Pàdel (6 a 18 anys):
10h a 11h /11h a 12h

Horari:

Natació (2 a 15 anys): 17’30h
Natació (2 a 15 anys): 18’15h

1.ACTIVITAT ESCOLLIDA
*Un cop hagueu escollit el dia de l’activitat del vostre fill/a, el Club us confirmarà si hi ha plaça disponible en
l’horari que heu escollit. Cada activitat ha de tenir un grup mínim d’inscrits. De no arribar a aquest grup,
l’activitat s’anul·larà. Es revisarà trimestralment.
* La Reserva de plaça quedarà confirmada quan és realitzi el pagament de la matrícula o en el seu defecte la
meitat del mes de setembre.

2.PREUS EXTRAESCOLAR
NATACIÓ (Coordinadora: 625 76 15 94 Rosa Sarabia)
SOCIS

NO SOCIS

Matrícula:
0€

Matrícula:
Set: 0€**/ 11 Setembre: 51€ / Gener: 41€ / Abril: 30’5€

Quota trimestral:
1/2 setembre*: 16’5€
4 sessions /mes: 98€/trim.
8 sessions/mes: 129€/trim.

Quota trimestral:
1/2 setembre: 21’5€
4 sessions /mes: 129€/trim.
8 sessions /mes: 175€/trim.

ESCOLA PÀDEL (Coordinador: 666 10 54 50 Adrià Mas)
SOCIS
Matrícula:
0€

NO SOCIS
Matrícula:
Set: 0€**/ 11 Setembre: 51€ / Gener: 41€ / Abril: 30’5€

Quota trimestral:
Quota trimestral:
1/2 setembre*: 21’5€
1/2 setembre: 26’5€
4 sessions/mes: 129€/trim.
4 sessions/mes: 159’5€/trim.
8 sessions/mes: 205’5€/trim.
8 sessions/mes: 237€/trim.
*SOCI: En cas d'inscriure a l'alumne/a abans del 10 de setembre, el ½ mes de setembre
tindrà un 50% de descompte.
**NO SOCIS: En cas d’inscriure a l'alumne/a abans del 10 de setembre, la matrícula serà
gratuïta, però obligarà al pagament de la quota de ½ setembre.
El preu de la matrícula varia en funció del trimestre en que et dones d'alta
Es pot provar 1 classe. En cas de no inscriure’s, la prova serà gratuïta. En cas
d’inscriure’s, la sessió comptabilitzarà pel mes en curs.
Matrícula: 50% de descompte a partir del 2on germà inscrit i/o a partir de la 2na
activitat.
Descompte del 10% en la quota amb 3 germans o més inscrits a les activitats extraescolars

3.CONDICIONS DE PAGAMENT
MATRÍCULA: En efectiu o targeta de crèdit (no es gira per banc)
QUOTA: El Club GIRARÀ la quota trimestralment dins dels primers 10 dies de cada trimestre (Octubre / Gener / Abril).
En el cas que hi hagi un rebut trimestral pendent al començament del 2on mes del trimestre, ES COBRARÀ
AMB UN 5% DE RECÀRREC PER GESTIONS ADMINISTRATIVES. En cas d’haver un trimestre impagat, el nen/a
NO podrà continuar amb les activitats el següent trimestre.
DEVOLUCIONS DE QUOTES: Només es faran amb justificant i/o certificat mèdic de baixa.
BAIXES: S’han de tramitar OBLIGATÒRIAMENT a Recepció o per e-mail comptabilitat@club-bellaterra.com i al
coordinador de l’activitat (natacio@club-bellaterra.com o adriapadel@club-bellaterra.com) abans del dia 25 del mes
anterior a la baixa.
COMPTE BANCARI: ES _____ / ______ / _______ / _____ /___________________________________
AUTORITZACIÓ:
Autoritzo al Club Bellaterra a girar en el meu compte corrent, la quota trimestral de l'activitat extraescolar del meu
fill/a.
Autoritzo al meu fill/a a que assisteixi a les activitats que el Club Bellaterra organitza durant el curs 2018/2019, així com
a les sortides, activitats programades i transports que el Club consideri oportuns. Igualment, autoritzo que la imatge del
meu fill/a pugui constar en fotografies d’esdeveniments i activitats que el Club Bellaterra organitza i que poden ser
publicades a la web i a d’altres publicacions del Club Bellaterra.
He llegit i accepto les condicions del CLUB BELLATERRA.
DNI PARE/MARE/TUTOR:

SIGNATURA (Pare/Mare):

Data:

