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FULL D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT
Nom i cognoms del nen/nena*…………………………………………….............................
Nom i cognoms del pare, mare o tutor*……………………………………...........................
Adreça*………………………………………………………………………..........................
Població*..........................................................................Codi Postal*...............................
Data de naixement*…….........................................DNI…………………...........................
Telèfon de contacte (fix) …………………….......….(mòbil)*……………………….…......
Correu electrònic de contacte*……………………………………………….........................
Nº targeta sanitària nen/nena*.............................................................................................
*camps obligatoris
Sol·licito la inscripció a l’activitat de Gimnàstica Rítmica oferta pel CLUB RÍTMICA SANTA
PERPÈTUA, i autoritzo que s’efectuï el corresponent cobrament mensual de l’activitat, d’acord
amb les tarifes vigents:
Quota general: 30€/mes – Rítmica Babies: 18€/mes – Competició 4,5 h/s: 35€/mes –
Competició 5,5 h/s: 39€/mes – Competició 7 h/s: 45€/mes
Accepto també el pagament efectiu de la matrícula establerta de 50€, que inclou l’assegurança
esportiva del primer any i material del Club.
Estic assabentat/da que en cas de causar baixa del Club Rítmica Santa Perpètua cal fer-ho per
escrit abans del dia 20 del mes en curs. En cas contrari, el Club girarà el rebut del mes següent.
En el moment de formalitzar aquesta matrícula, hem rebut la normativa del Club, la qual ens
comprometem a complir.

A Santa Perpètua, el ……… de …………………de 201…
Signatura del pare, mare o tutor

Conforme CRSP

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades facilitades en el moment de la inscripció seran incloses en un fitxer propietat
del CLUB RÍTMICA SANTA PERPÈTUA, el qual és gestionat per la Junta Directiva del Club. La finalitat del fitxer és
facilitar les tasques administratives pròpies de l’activitat del Club. Les dades no seran en cap cas cedides a tercers ni
utilitzades amb finalitats comercials. Els socis/sòcies del Club podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel∙lació i oposició mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva del Club Rítmica Santa Perpètua, Avinguda
Girona s/n, 08130 – Sta. Perpètua de Mogoda.

