INSRIPCIÓ CURSETS DE NATACIÓ
PISCINA MUNICIPAL DE TORÀ
Un any més arriba l’estiu i això és sinònim de “cursets de natació”.
La proposta per aquesta temporada d’estiu 2021 és la la de poder realitzar 2 torns de 3
setmanes cadascun:
 1er torn: del 5 de juliol al 23 de juliol.
 2n torn: del 26 de juliol al 13 d’agost.
Es pot escollir el primer torn, el segon o els dos.
Franges horàries:
- 15:00 a 15:45 (grans)
- 15:45 a 16:30 (mitjans)
- 16:30 a 17:15 (petits)
Preu per torn: 59€
Per qualsevol dubte no us ho penseu i envieu-nos un correu a: jocnet@jocnet.info
Tots els inscrits, estaran convocats a l’inici de cada torn a les 15:00 per tal de verificar grups
per nivell i edat.
Últim dia d’inscripció: 25 de juny de 2021.
COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ?
1. Omplir
aquest
formulari
d’inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOBKPwRPTvsFAJApeat2CeO3yovTUwSbeOD
mpItMjQg-aPMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
2. Omplir la següent fitxa
3. Cal aportar una fotocòpia de la targeta sanitària i el carnet de vacunes i enviar-ho per
correu electrònic a jocnet@jocnet.info
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DOCUMENT QUE CAL APORTAR PER REALITZAR ELS CURSETS
DADES PERSONALS DEL NEN/A:
Nom________________________Cognoms_______________________
Adreça____________________________Data de naixement___________
Telèfon de contacte________________ Correu electrònic______________
Informació sanitària:
4. Pateix alguna malaltia (asma, al·lèrgia, epilèpsia, diabetis....)?
5. Pren alguna medicació?

6. Pateix alguna discapacitat física o motriu?
7. Altres observacions:
Autorització:
Jo,___________________________ amb DNI________________
Autoritzo al meu fill/a a participar als cursets de natació d’enguany organitzats per
Jocnet Gestió Esportiva. I també autoritzo que la imatge del meu fill/a , i la meva pròpia,
pugui aparèixer en fotografies i que es puguin publicar a la pàgina web o altres fonts de
difusió.
Signatura del pare/mare/tutor legal
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