CLUB PATÍ LA LLAGOSTA
Número d’abonat/da _____________
(A omplir per la Directiva del Club)

FULL D’INSCRIPCIÓ: SOL·LICITUD
DADES GENERALS
Nom i els dos cognoms del pare/mare/tutor:
DNI/Passaport/NIE:
Nom i els dos cognoms
de l’esportista 1:

Data naixement 1:

DNI 1

Nº Catsalut 1

Nom i els dos cognoms
de l’esportista 2:

Data naixement 2:

DNI 2

Nº Catsalut 2

Adreça, códig postal i municipi:
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Email:

DADES HORES D’ENTRENAMENT SOL·LICITADES I PREUS
Patinador/a 1
Patinador/a 2

□2 hores/setmana 25€/mes
□4 hores/setmana 35€/mes
□6 hores/setmana 44€/mes

□2 hores/setmana 18,75€/mes
□2 hores/setmana 26,25€/mes
□2 hores/setmana 33€/mes

Subtotal=

Subtotal=

Total a pagar al mes=
FORMA DE PAGAMENT

□ Per gir bancari. IBAN:
Signatura de l’abonat/da

Signatura Tresorer/a

Signatura President/a

Data:

Data:

Data:

Altre informació relativa a la activitat del Club Patí La Llagosta
Les mares i pares i familiars dels patinadors i patinadores no podran assistir als entrenaments. Només
ho podrà fer un cop al mes coincidint amb l’últim dia d’entrenament del mes. Aquest mateix dia l’abonat
podrà sol·licitar informació sobre el desenvolupament del seu fill o filla.
Les professores i professors entendran per finalitzat l’entrenament del patinador o patinadora si
detecten que el pare/mare/tutor/familiar apareix per la pista en una hora anterior a la finalització de
l’entrenament previst.
Les quotes son 12 a l’any i cal tenir present que hi ha període de vacances de nadal (que dependrà
dels dies que estigui oberta la instal·lació), vacances setmana santa i l’agost. També cal tenir present
que els dies de festes locals, autonòmiques o nacionals el club també romandrà tancat.
L’equipament oficial del club només podrà ser comprat al Club Patí La Llagosta. Còpies d’aquest no
podran ser utilitzades en proves federatives.
Els nens, nenes i joves hauran de portar roba i sabates esportives per dur a terme l’activitat. També
s’accepta l’ús de canelleres, colzeres i genogeres en els grups de base. No s’acceptaran cascos texans
ni roba impròpia per l’activitat.
Si el patinador o patinadora vol competir només ho podrà fer amb patins que recomanaran els tècnics.
Es recomana que els pares/mares /tutors/ familiars comprin material de bona qualitat pel bon
desenvolupament de l’activitat. Ni el Club ni el personal tècnic es fa responsable de les lesions que
puguin produir uns material no homologats per la FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports).
En cas de suspensió de l’activitat per causes meteorològiques el club no se'n fa responsable i l’activitat
quedarà suspesa sense que això comporti obligacions pel club.
La matrícula és de 50€ i es paga una vegada i inclou l’assegurança del període que li resta per finalitzar
l’any. L'assegurança no s’abonarà en períodes de matrícula gratuïta.
La fitxa federativa (que inclou l’assegurança) és obligatòria i es renova anualment al mes de gener i es
cobra a l’octubre de l’any anterior juntament amb el rebut del mes. El cost de la fitxa és variable i va de
18€ a 75€ en funció de la categoria en la que es trobi l'esportista.
L’esportista no podrà iniciar les classes fins que no haguem tramitat la fitxa federativa.

□ He llegit i entès i accepto les condicions sota les que inscric als esportistes anteriorment mencionats.
Signatura de l’interessat/da

En

a

de

de 20

CLUB PATI LA LLAGOSTA NIF G66049644. Poliesportiu del IES Marina c/Estació s/n de La Llagosta.
Telèfon: 689 250 520. Entitat Registrada amb el número 16200 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i
Associada a la Federació Catalana de Patinatge. Email: clubpatilallagosta@gmail.com.
www.clubpatilallagosta.com

