FOTO
CARNET
Imprescindible

Full d’inscripció
Nº sòci/a _____________
Nom i cognoms________________________________________________________________________
Adreça________________________________________________________________________________
Població_______________________________________________CP_____________________________
__

Telèfon___________________________________ Mòbil________________________________________
DNI (adjuntar fotocòpia) _____________________ Data de naixament_________________________
E.MAIL__________________________________________________________________________________
Quota:
Suplement

Matins

Hidroteràpia

Salut

Jove

Hipopressius

Kung Fu adults

Natació nadons

Natació

Dansa creativa

Zumba kids

Descomptes:

Baix cost

Fitness

Classes

Trimestral

Kung Fu junior

Carnet Jove (adjuntar fotocòpia)

Plus

Intensiu natació / 1,2 o 3 dies :___

Esquaix infantil / 1 o 2 dies :____
Semestral

Família nombrosa o monoparental (adj. fotocòpia)
Escola bressol (adjuntar certificat)
Assegurança d’accidents esportius Fiatc: 10€/anual

Parella

Entrenaments personals

Natació Individual
Ballet

Global

Atur (adj. fotocòpia)

Minusvalidesa (adj. fotocòpia)

5€/ semestral

No

Autoritzo a Squash Cardedeu (Jalfo, sl.l), a lliurar-me la quota mensual corresponent al número de compte
bancària: (20dígits): (adjuntar fotocòpia)
Iban

Entitat

Oficina

Dígit control

Compte corrent

Titular del compte________________________________________________________________________________
Altres condicions:
•
Resto assabentat del reglament d’ús de les instal.lacions i em comprometo a complir les normes de funcionament i conducta
establertes.
•
Faig constar que en el moment de donar-me de baixa ho comunicaré a Squash Cardedeu abans del dia 25 del mes anterior
per tal que es pugui suspendre el lliurament del nou rebut.
•
Declaro, així mateix, i sota la meva responsabilitat, que totes les dades aportades són certes i no tinc cap impediment per
realitzar les activitats físiques que promou Squash Cardedeu, pel que eximeix Jalfo sl de tota responsabilitat.
•
Dono el meu consentiment perquè Jalfo sl pugui fer ús de la meva imatge en fins publicitaris, tals com televisió, web,xarxes
socials i d’altres usos publicitaris.
Consentiment menors d’edat: Autoritzo al meu fill /a, al qual està fent aquesta inscripció a realitzar totes les activitats dirigides que
s’ofereixen a l’ Squash Cardedeu, entre elles: sessions cardiovasculars, de tonificació, arts marcials, etc., a més de l’accés a la Sala de
Fitness. També dono el meu consentiment a que Jalfo sl pugui fer ús de la seva imatge en fins publicitaris, tals com televisió, web, xarxes
socials i d’altres usos publicitaris. Adjuntar fotocòpia DNI del que signa l’autorització

Data i firma,

