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ENTITAT GESTORA

Formulari d’alta de cursets particulars
Nom i cognoms

Data de naixement

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon fix

NIF

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Aquest quadre l’ha d’omplir el personal del CN Caldes
Tipus curset:

Dia 1:

Hora 1:

Nivell actual (infantils):

Dia 2:

Hora 2:

Monitor/a:

Dia 3:

Hora 3:

Id:

Efectiu

Domiciliat

Observacions:

NORMATIVA
Si pagueu per banc:
1.

No cal que aviseu cada mes que continueu el curset.

2.

Us cobrarem el curset a principi de cada mes.

3.

En cas que no continueu el mes següent fent el curset, haureu de notificar la baixa per escrit abans del dia 25 del darrer

4.

Si el banc retorna el rebut i no el pagueu en efectiu a Secretaria, us donarem de baixa del curset. Aquest rebut impagat

mes. Si el Club no té constància de la vostra baixa per escrit, us continuarà cobrant el rebut.

quedarà pendent per a un futur curset.

Dades bancàries
Nom i cognom de la persona titular

NIF

Telèfon de contacte
Banc/Caixa

Codi Oficina

Dígit de control

Número de compte

   

Signatura de la persona titular

Si pagueu en efectiu a Secretaria:
1.

Del dia 1 al 10 de cada mes, heu de pagar el curset del mes en curs.

2.

Abans del dia 25 de cada mes, heu de comunicar a Secretaria que continueu fent el curset. Si no continueu, heu de

3.

Si el Club no té constància de la vostra baixa per escrit, i no heu pagat el curset, us en donarem de baixa automàticament.

comunicar a Secretaria per escrit la baixa del curset.

.
Per al bon funcionament dels cursets i en benefici de tots, el Club és molt estricte en el compliment de la normativa.

Caldes de Montbui, ______ d ___________________ de 20___

Signo aquest document i accepto la normativa dels cursets de natació particulars, establerta pel CN Caldes.
Signatura

