FITXA D'INSCRIPCIÓ
GIMNÀS DEL PAVELLÓ D'ESPORTS
DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

EDAT

NÚM. D.N.I

ADREÇA ELECTRÒNICA (maj.)

CARRER

NÚM. I PIS

BARRI

POBLACIÓ

TELÈFON

C.P
TELÈFON MÒVIL

DADES BANCÀRIES
NOM I COGNOMS DEL TITULAR

D.N.I

ES
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C

NÚM. COMPTE

Autoritzo el cobrament de rebuts a partir del mes de______________________________, i quedo assabentat/da que en cas de donar-me de baixa,
ho comunicaré per escrit a la recepció del Pavelló d'Esports, abans de l'últim dia laborable del mes anterior al que em donaré de baixa.

SIGNATURA DE L'ABONAT/DA

SIGNATURA DEL TITULAR DEL COMPTE
(si és diferent a l'anterior)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'ABONAMENT AL GIMNÀS (Fotocòpies):
Dades bancàries on surti el nom del titular del c.c

Carnet família nombrosa en vigor

D.N.I o N.I.E del titular del c.c (major d'edat)

Renovació atur en vigor

D.N.I de l'abonat/da

Carnet o Certificat Serv. Socials

TIPUS D'ABONAMENTS
MATRÍCULA

MENSUALITAT

ABONAMENT

27,00 €

27,00 €

MAJORS DE 60 ANYS

21,00 €

21,00 €

DESCOMPTES - PER EMPADRONATS A LLIÇÀ D'AMUNT
MEMBRES MATEIXA FAMÍLIA - 25% dte. matrícula i mensualitat *

20,25 €

20,25 €

(unitat familiar formada per pare, mare i fills/es empadronats al mateix domicili)

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL*
1 MEMBRE - 25% dte. matrícula i mensualitat

20,25 €

20,25 €

2 MEMBRES - 50% dte. matrícula i mensualitat *

13,50 €

13,50 €

Cal presentar fotocòpia del carnet de família nombrosa o de família monoparental en vigor

MAJORS DE 60 ANYS
ATURATS - 50% dte. mensualitat

13,50 €

13,50 €

27,00 €

13,50 €

27,00 €

13,50 €

Cal presentar document de renovació d'atur en vigor

DISCAPACITATS - 50% dte. mensualitat

Cal presentar Carnet de Discapacitat o Certificat Serveis Socials

* Nom i cognoms familiar:

AUTORITZACIÓ D’IMATGE
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés perquè l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt pugui captar les meves imatges a través de
sistemes de càmeres o videocàmeres o d’altres dispositius, durant el desenvolupament d’activitats del Gimnàs organitzades per
l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt o en les que aquest col·labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal
de comunicació, en l’àmbit de les seves competències i actuacions.
En/Na.............................................................................................................. amb DNI.................................. Consento i autoritzo en els
termes expressats a la llegenda anterior.
A Lliçà d'Amunt, ......... d...............................de 20....

SIGNATURA EN NOM PROPI

PROTECCIÓ DE DADES
Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al següent full.

NORMES GENERALS GIMNÀS (cal llegir el full de les normes d'ús )
Com a usuari/a de les instal.lacions del Gimnàs del Pavelló d'Esports, m'assabento, accepto i em comprometo a cumplir les normes
generals que he llegit detalladament en el moment de realitzar la inscripció.

SIGNATURA DE L'ABONAT/DA

DADES FISIQUES DE L'ABONAT/DA
Tens alguna lesió/ patologia important ?

SI

NO

NO

Quin

SI

NO

Quina?
( Si és necessari , adjuntar informe metge )

Tens alguna al.lèrgia ?

SI

Prens algun tipus de medicació ?

Quina?

ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE:

NORMES ABONAMENT PER ATURATS
Com a abonat/da del Gimnàs del Pavelló d'Esports, em comprometo a cumplir les normes que s'estableixen en l'abonament per
aturats/des i que són les següents:
1- A presentar una fotocòpia del full de demanda d’ocupació en vigor.
2- A presentar periòdicament totes les renovacions posteriors en un termini de 5 dies hàbils a partir de la data de caducitat.
3- A comunicar la Regidoria d’Esports qualsevol canvi a la seva situació laboral que pugui produir-se abans de finalitzar el periode de
renovació.
4- A acceptar que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt passi automàticament a girar quotes sense descompte en el cas de caducitat i/o de no
presentar les renovacions. Tanmateix, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt no es fa responsable ni es compromet a avisar a l’abonat/da en el
cas de no presentar-ho.
5- A acceptar que aquest descompte no té caràcter retroactiu.
6- A acceptar que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es reserva el dret de donar per finalitzada aquesta promoció en el moment que ho cregui
oportú.

SIGNATURA DE L'ABONAT/DA

AVÍS IMPORTANT:
Informem que el cobrament de la mensualitat és a mes vençut i està gestionat a través de l'ORGT (Diputació de Barcelona) i que la
devolució i el no pagament del rebut, sense formalitzar la baixa escrita a la recepció del Pavellód'Esports, comportarà recàrregs i
embargaments dels imports pendents.

A OMPLIR PER LA REGIDORIA D'ESPORTS
DATA:
NOM I SIGNATURA DE QUI REP LA DOCUMENTACIÓ :

