Inscripció cursets de natació del CES
TORÀ
1r torn

* Es pot escollir el primer torn, segon torn o els dos.

De l’1 de juliol al
19 de juliol.

*Descompte del 10% del total del l’import per a germans, al
segon germà inscrit.
A la piscina municipal de Torà.

2n torn

CADA TORN VAL 55€

Del 22 de juliol
al 9 d’agost

Per qualsevol dubte envieu un correu a: infoces@ccsegarra.cat
Telèfon de contacte: 660 842 664 (Toni)

TORN a escollir: (marqueu amb una X quin torn voleu apuntar-vos o tot dos).
1r torn

2n torn

1 al 5 de juliol

22 al 26 de juliol

8 al 12 de juliol

29 juliol al 2 d’agost

15 al 19 de juliol

5 al 9 d’agost

*El dia 1 de juliol, tots els inscrits, estan convocats a les 16h per tal de fer els grups segons nivell
i edat. Últim dia d’inscripció dia 28 de juny.
Per fer la inscripció podeu escollir qualsevol dels següents mètodes:

Ø

Enviar la butlleta d’inscripció + fotocòpia de la targeta sanitària + justificant de pagament a:
infoces@ccsegarra.cat

Ø

Omplir el formulari amb tots els fitxers adjunts al nostre web: www.cesegarra.cat/cursetsnatació-2019

Ø

Presencialment el Consell Esportiu de la Segarra. (Passeig Balmes, 3. Cervera)

Formes de pagament:
- Transferència bancària. Concepte: NATACIÓ TORÀ. Nom i cognom del nen/a.
3140-0001-99-0009415600 caixa Guissona

DADES PERSONALS DEL NEN/A
Nom ________________________ Cognom__________________________________
Adreça ______________________________ Data de naixement _________________
Telèfon de contacte __________________ Correu electrònic ______________________

INFORMACIÓ SANITÀRIA:
Pateix alguna malaltia (asma, al·lèrgia, epilèpsia, diabetis,…)?
Pren alguna medicació?
Pateix alguna discapacitat física o motriu?
Altres observacions:

AUTORITZACIÓ

Jo ______________________________________________________ amb DNI
_________________________________ autoritzo al meu fill/a a participar als cursets de
natació que organitza el Consell Esportiu de la Segarra. També autoritzo que la imatge del meu
fill/a, així com la meva pròpia, pugui aparèixer en fotografies i que es pugui publicar a la pàgina
web o qualsevol altre medi de comunicació.

Signatura del pare/mare/tutor

