ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
D'HOCKEY
D'HOCKEY
ESCOLA ROSELLA DE VILADECAVA
VILADECAVALLS
VA LLS
TEMPORADA 1818-19

A partir de 6 anys
Dilluns i dimecres de 16:30h – 18:00h
Activitat del Programa:
- Competitivitat
- Companyonia
- Diversió
- Exhibició
- Valors esportius
- Test Mach

Preu activitat:
20€
20
mensuals*
mensuals

Per formalitzar
zar la inscripció, podeu escriure un correu electrònic a l'adreça:
cdterrassa@cdterrassa.cat
* repetim ll’oferta el primer any d'activitat.
d'activitat
CD TERRASSA HOCKEY Les Pedritxes - Matadepera - 93. 787.05.02
www.cdterrassa.cat e-mail:
mail: cdterrassa@cdterrassa.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ
RIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR CURS 2018-2019
CAL SER SOCI DE L’AMPA
AMPA ROSELLA
NOM:
CURS:
CATSALUT:
PARE/TUTOR:
MARE/TUTOR:
DOMICILI:
E-MAIL
TELÈFON 1

COGNOMS
GRUP

DATA NAIXEMENT

CP:
TELÈFON 2
2 DIES

PREU
ACTIVITAT

20€/mes
ASSEGURANÇA ACCIDENTS OBLIGATÒRIA
15€€ / ANY, es cobraran amb la primera mensualitat

DIES EN QUE PARTICIPARÀ A L’ACTIVITAT
DILLUNS

DIMECRES:
DIMECRES

FORMA DE PAGAMENT REBUT DOMICILIAT A PRINCIPI DE MES
COMPTE BANCARI: ES_____ - _____
________ - ________ - _________ - ________
____ - _______
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ, D’ÚS D’IMATGES I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Jo, ........................................................
.................................................................................., amb DNI.....................................
.......................... i jo
............................................................................................, amb DNI.....................................
DNI........................
mare/tutor
de .....................................................................................................................................
...........................................................................................
l’autoritzo a
participar en l’activitat extraescolar de Hockey de l’escola Rosella organitzada pel CD Terrassa Hockey
i autoritzo també als organitzadors a utilit
utilitzar
zar fotografies en les que aparegui la seva imatge amb la
finalitat de promocionar l’activitat de
e Hockey a l’escola, al club o a la ciutat.
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar
instruccions a l'entitat
entitat del deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el seu
compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de
dell contracte subscrit amb la mateixa. La
sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar
d'efectuar-se
se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de
deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus dre
drets
ts en la seva entitat financera.
Signatura

Viladecavalls,, .......... de ........................... .de 201
2018
OMPLIU LA BUTLLETA I ENVIEU-LA
LA PER CORREU ELECTRÒNIC A cdterrassa@cdterrassa.cat
Per qualsevol dubte i/o aclariment, podeu diri
dirigir-vos
vos a l’oficina del club, a la carretera de Terrassa a Talamanca,
km 5,6 de Matadepera,, o al telèfon 93.7
93.787.05.02
87.05.02 o per mail a cdterrassa@cdterrassa.cat

Les dades facilitades en aquest formulari seran incorporades en un fitxer de titularitat del club CD Terrassa Hockey amb l’objectiu de difondre
les seves activitats. En aplicació de la Llei Orgánica 15/1999 de protecció de dades personals podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició posant-se
se en contacte amb l’oficina.

CD Terrassa Hockey – Ctra de Terrassa a Talamanca km 5,6 – Matadepera
www.cdterrassa.cat – cdterrassa@cdterrassa.cat – 93.787.05.02 – 93.787.09.80

