
                       FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES DEL PARTICIPANT

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

Nom i cognoms:

Identificació de l’ordre (a completar pel creditor):

Signatura del deutor

Concepte de l’ordre:

Identificació del deutor (a completar pel deutor):

Referència de l’ordre de domiciliació:   Cursets de natació

Tipus de pagament:           

Nom:           

Pagament periòdic           

Data de naixement: Telèfon particular:

Adreça: Telèfon d’urgència:

Població:

AUTORITZACIÓ PARE/MARE o TUTOR

 

CatSalut:

                                                             

CURSETS DE NATACIÓ (3 a 14 anys)

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

 11,15 a 12 h  17 a 17,45 h   18 a 18,45 h  19 a 19,45 h 

    Correu electrònic: 

30 de juny al 4 de juliol

del 7 al 11 de juliol 

4

del 21 al 25 juliol 

del 14 al 18 juliol 

del 28 de juliol a l’1 d’agost

de l’1 al 5 de setembre

ACTIVITATS D’ESTIU 2014

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciciliació, autoritzeu al Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat finance-
ra per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del creditor.
Com a part dels vostres drets, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i 
condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser 
instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.

Adreça:           

Codi Postal:           País:           

Número de compte IBAN: A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES           

A ................................. el ........ de/d’ ......................... de 2014

Codi BIC/SWIFT: Pot contenir 8 o 11 posicions 

Ciutat:           

X



N  O  R  M  A  T  I  V  A 
DATES i LLOC INSCRIPCIONS 

CURSETS DE NATACIÓ:

Lloc:
- A les oficines del Patronat Municipal d’Esports d’Igualada (C/ Carles Riba, 

s/n), de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. 
-

Dates:
-

inscriure els empadronats a Igualada.
-

la disponibilitat de places en el moment que s’hagin rebut al Patronat 
Municipal d’Esports. En cas de no disposar de places al rebre la 
inscripció, trucarem per telèfon per comunicar-ho. 

PAGAMENT

- El pagament es podrà realitzar per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (es 

- S’hauran d’abonar tots els torns sol.licitats en el moment de fer la 
inscripció.

ANUL.LACIÓ D’INSCRIPCIONS 

- Es podrà anul lar la inscripció fins 5 dies abans de l’inici de l’activitat, en    
     aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total.  

- Si l’anul lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua  
     total de l’import, a excepció de baixes per raons mèdiques. En aquest    
     cas la sol licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat   
     mèdic. 

- També s’acceptaran canvis de torns (s’hauran de justificar), sempre que  
    el canvi sol licitat sigui possible per disponibilitat de places en els altres 

             torns. 

Per qualsevol problema a l’hora de fer la inscripció, trucar al 93 805 42 10 

Per fax o correu electrònic, a partir del 20 de maig.

A partir del 19 de maig, places limitades, el primer dia només s’hi podran 

Per fax o correu electrònic (a partir del 20 de maig). Estaran subjectes a 

facturarà a partir del dia 2 de juny) o bé en efectiu el dia de la inscripció. 


