
 
 

Cognoms de l’alumne: DNI: 

 

Nom de l’alumne: 

 

Data naixement: Participacions anteriors: 

 

DNI del pare, mare o tutor: Telèfon: 

 

 
Signat: ________________________________ 
Beniarbeig, a ____ de ___________ de 2017. 

 
 

 Mitjançant la present inscripció l’interessat, a traves del pare, mare o tutor del mateix, es 
compromet a assistir a totes les sessions que componen el curs, així com a respectar les 
recomanacions dels monitors del curs. La inscripció en aquest curs suposa la plena acceptació de les 
bases que el regulen i que es reprodueixen a continuació. 
 

 
 INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES/ INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS        
 Mitjantçant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:     
 BANCO SABADELL – IBAN ES03 0081 1086 2300 0101 9710 – BIC- BSABESBBXXX                                  
 CAIXABANK – IBAN ES07 2100 5898 6802 0005 5331 – BIC  – CAIXESBBXXX                                                
 BANKIA – IBAN ES31 2038 6280 3060 0003 7486 – BIC -  CAHMESMMXXX                  

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  
  

"CURS DE NATACIÓ-PERFECCIONAMENT A  BENIARBEIG" 
 

ANY 2017 

 

 CURS DE NATACIÓ A BENIARBEIG – 2017 
 

L'Ajuntament de Beniarbeig, mitjançant la Regidoria d'Esports organitza el curs de natació a 
Beniarbeig, dirigit a tots els jovens i adults residents en Beniarbeig. (si en acabar el termini restaren 
places s’acceptaran inscripcions de no residents)  

 
La durada del curs és de aproximadament 60 minuts  diaris, durant 15 dies (4 sesions per 

setmana)  començant aquest el dia 3 de juliol i  finalitzant el 21 de juliol. (Aquestes dades poden 
variar per motius d’organització del curs, i en cas de produir-se es comunicaran amb suficient 
antelació.) 

 
El nombre d’inscrits està limitat , la inscripció es farà per ordre i fins cobrir el total de les places 

del curs. 
 
 
El preu de la inscripció es de 25 euros per a joven s de 14 a 18 anys. 
El preu de la inscripció es de 30 euros per a adult s. 
 

 El termini per a realitzar la inscripció és fins el 23 de juny.  Per tal de inscriure's passar per 
l'Ajuntament en horari d'oficina. 

  


