N. INSCRIPCIÓ:

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
DADES PERSONALS
NOM:_____________________COGNOMS:______________________________________
DNI:___________________ DATA DE NAIXEMENT:_______________ EDAT: _______
ADREÇA:_____________________________________ POBLACIÓ:_________________
C.POSTAL:___________TELÈFON 1:______________TELÈFON 2: ________________
E-MAIL:________________________________________________________________

ABONAMENT ACTIVITAT ESPORTIVA

QUOTA MENSUAL:______

ACTIVITAT 1:_______________ CODI:_____ DIES:_______________ QUOTA:_____
ACTIVITAT 2:________________CODI:_____ DIES:_______________ QUOTA:_____
DIPÒSIT:_____
TOTAL PAGO 1er REBUT:_____

FORMA DE PAGAMENT

TOTS EL PAGAMENTS ES FARÀN PER AUTORITZACIÒ BANCÀRIA, NO S’ACCEPTARÀN PAGAMENTS
EN EFECTIU (IMPORTANT: adjuntar fotocopia del nombre de compte IBAN del banc)
Autoritz el càrrec de les quotes a MENBIOS,SL,(BIOSPORTMENORCA) corresponents al present curs.

TITULAR DEL COMPTE:____________________________________________________________
NOMBRE COMPTE IBAN:

E S
SIGNATURA
AUTORITZADA:

CODI INTERN:
(Emplenar per Biosport)

INFORMACIONS ADDICIONALS
1. Per formalitzar la inscripció, s’ha d’entregar el full d’inscripció degudament omplert i fotocòpia del nombre de compte IBAN del banc. El primer mes i depòsit ja
es carregaràn directament pel banc.
2. El dipòsit es compensarà amb l’import de la darrera mensualitat. En cas que aquesta sigui el mes de juny, no caldrà comunicar-ho i la compensació es farà
automàticament. Si el mes a compensar és un altre, s’haurà d’avisar abans de dia 25 del mes anterior. En cap cas, es retornarà l’import del dipòsit.
3. Si simplement es vol donar de baixa, sense recuperar el dipòsit, s’ha de signar la fulla de baixa abans del dia 25 del mes anterior al que es vol fer la baixa, si no
es seguirán reclamant les quotes mensuals entre el dia 1 i 15 del mes en curs.
4. Si en cobrar la mensualitat el rebut és retornat, s’haurà de pagar la mateixa mensualitat, i 3€ de penalització, en la següent quota mensual.
5. La manca de pagament de les quotes de dues mensualitats comportarà la baixa automática en l’activitat, sense perjudici de l’obligació d’atendre al pagament
d’aquestes quotes. Si es vol tornar a donar d’alta, s’haurà d’abonar novament el dipòsit.
4. En cas de marcar aquesta casella  no autoritz, segons la Llei de protecció de dades vigent, que se m’enviï informació al meu correu electrònic.
5. En cas de marcar aquesta casella  no autoritz el Pavelló Esportiu Municipal des Castell i a MENBIOS,SL,(BIOSPORTMENORCA)a poder disposar dels
drets d’imatge de les fotografies o vídeos que sorgeixin de les activitats pròpies.

Es Castell, _________
SIGNATURA D’ALTA:

de ________________________________ de ________________
DATA D’ALTA: ____________________

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales, MENBIOS S.L le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un fichero creado
bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación de negocio que nos vincula
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión dirigiéndose por escrito a MENBIOS
S.L C/ SANT ANTONI MARIA CLARET Nº27, 07760 CIUTADELLA, ILLES BALEARS, o al correo electrónico info@biosportmenorca.com

QUOTES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICPALS

N. INSCRIPCIÓ:

PILATES MATÍ
Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 9:30
PREU: 34,23€/mes

CODI: PIL1

PILATES TARDA
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 A 19:00
PREU: 34,23€/mes

CODI: PIL2
AERÒBIC

Dilluns, dimecres i divendres de 19:00 a 20:00
PREU: 34,23€/mes

CODI: AE1
ZUMBA

Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00
PREU: 22,82€/mes

CODI: ZUM

GIMNÀSTICA D’ESQUENA
Dimarts i dijous de 8:30 a 9:30 i divendres de 9:30 a 10:30
PREU: 2 dies- 22,82€/mes
3 dies- 34,23€/mes

CODI: ESQ

GIMNÀSTICA GENT GRAN 1
Dilluns i dimecres de 8:30 a 9:30
CODI: GG1

PREU: 2 dies- 15,09€/mes
3 dies- 22,61€/mes
Possibilitat d’aplicar descomptes per a jubilats.
GIMNÀSTICA GENT GRAN 2
Dilluns i dimecres de 9:30 a 10:30

CODI: GG2

PREU: 2 dies- 15,09€/mes
3 dies- 22,61€/mes
Possibilitat d’aplicar descomptes per a jubilats.

HORARIS I MÈTODES D’INSCRIPCIÓ
Vía mail:

kote@biosportmenorca.com
esports@aj-escastell.org

Entregant full d’inscripció omplert al monitor de l’activitat.
A l’oficina d’esports de l’Ajuntament:

A partir del setembre: dimarts, dimecres i
divendres de 9:30 a 12:30 hores.

Al Poliesportiu:

A partir del setembre: dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 17 a 19 hores.

