Activitats esportives: curs 2017-2018
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Adreça:

DNI o NIF:

Població:

C.P.:

Telèfon:

Mòbil:

e-mail:

Dades bancàries:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

NUM DE COMPTE

Em matriculo al curs/cursos de:

HIPOPRESSIUS
Dilluns: 18:15 - 19:15h
Dilluns: 19:15 - 20:15h
Dimecres: 17:15 – 18:15h
Dimecres: 18:15 – 19:15h
Dimecres: 19:15 – 20:15h
Talonari de 10 sessions (també cal marcar la creueta de l’activitat)

PILATES / MANTENIMENT ACTIU / ESTIRAMENTS / NATURA FIT/ ENTRENAMENT FUNCIONAL
Dilluns - entrenament funcional (local Era
Nova) 17:30 - 18:30h

Dijous – Pilates 1 (llar de jubilats)
17:30 – 18:30

Dilluns - Pilates 2 (llar jubilats)
19:00-20:00h

Dijous – Entrenament funcional (local Era
Nova) 19:00-20:00h

Dilluns – Pilates+Fitball 2 (llar jubilats)
20:00-21:00h

Divendres – estiraments (llar jubilats)
18:00-19:00h

Dimecres – manteniment actiu (llar de
jubilats) 20:00-21:00

Divendres – Pilates+Fitball 2 (llar jubilats)
19:00 - 20:00h

Dimarts – Natura Fit iniciació
18:30 – 19:30

Talonari de 10 sessions (també cal
marcar la creueta de l’activitat)

Dimarts – Natura Fit avançat
19:30 - 20:30

IOGA
Dimarts: 18:15 - 19:45h

IOGA INICIACIÓ

Dimarts: 20:00 - 21:30h

IOGA GENERAL

Dijous: 16:00 – 17:15h

IOGA GENERAL

Dijous: 18:45 – 20:15h

IOGA GENERAL

Dijous: 20:30 – 22:00h

IOGA AVANÇAT

Talonari de 10 sessions (també cal marcar la creueta de l’activitat)
Si gaudeix d’alguna de les següents bonificacions marcar una creueta i aportar la documentació
requerida:
Bonificació del 25% de la quota tributària per les persones amb una disminució física o
psíquica entre el 33% al 44%
Bonificació d’un 50% de la quota tributària per les persones amb una disminució física o psíquica
igual o superior al 44%
Bonificació d’un 25% de la quota tributària p e r les persones jubilades
Bonificació d’un 25% de la quota tributària per ser família nombrosa o monoparental

IMPORT HA PAGAR:
Matrícula:
15

Activitat
dia: 45 €

1

Activitat
dies: 80 €

2

Activitat
dies: 120 €

3

Talonari10
sessions: 50 €

Bonificació

Total:

IMPORTANT!!!
EL PRIMER TRIMESTRE I LA MATRÍCULA S’HAURAN DE PAGAR AMB CODI DE BARRES.
Caldrà portar còpia del comprovant bancari a les oficines municipals.
Si s’escull la modalitat de “talonari de 10 sessions” cal marcar amb una creueta l’activitat a la qual
s’assistirà.
Per tal de donar-se de baixa de les activitats físiques, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent a les
oficines municipals amb anterioritat el dia 25 del mes anterior a l’inici del proper trimestre i s’efectuarà
la suspensió del cobrament dels terminis a partir del trimestre següent al de la presentació de la
sol·licitud. L’incompliment d’aquest termini determina el dret de l’Ajuntament per a seguir exigint la
taxa de que es tracti.
Signatura
La Cellera de Ter,

de/d’

de 2017

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Activitats de lleure, creat per l’Ajuntament de la Cellera de Ter per a
l’organització d’aquestes activitats. No seran cedides a terceres persones. Omplint aquest formulari, entenem que ens atorgueu
el vostre consentiment per a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (Av. Montserrat, 20 de la Cellera de Ter).

