FULLA D’INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIONS:
Per a inscriure al vostre fill/a heu d’anar a la Piscina Coberta i:


Omplir la fulla d’inscripció correctament.

Pagar el rebut bé amb targeta en la pròpia piscina o bé en
el banc.


Dades del fill/a:
Nom i cognoms:
Data naixement:
Col·legi, curs i classe:

MATERIAL NECESSARI:
Roba , sabates esportives, gorra
 Esmorzar i aigua.
 Banyador, tovalla, xancles, gorro i ulleres d’aigua.
 Muda de canvi


Dades del pare/mare/ tutor:
Nom i cognoms:
DNI:

TeléfonS contacte:

E-mail:
El quadrant d’activitats s’enviarà per e-mail. En cas de no tindre e-mail
podreu passar per la instal·lació a arreplegar-lo.
El meu fill/a sap nadar?

ACTIVITATS:

SI

Pren algun tipus de medicació?
Patix algun tipus de malaltia?

Karate
 Piscina
 Futbol


Pàdel
 Jocs tradicionals
 Ball modern


Pilates
 Tennis
 Tallers...


SI
SI

De 8:00 a 9:00h 7 € setmana
De 14:00 a 15:00h 7 € setmana

NO
NO

_____________________
_______________________

≈IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCÒPIA TARGETA SANITARIA≈

A més done el meu consentiment a que l’organització puga
realitzar fotografies i fer ús per a promocionar el servei d’esports.
SI

També podeu aprofitar el servici de conciliació familiar:

NO

NO

L’ ajuntament declina tota responsabilitat per accident que puga
sobrevindre per la pràctica esportiva en sí mateixa, igualment
s’ eximeix de responsabilitat en les pèrdues de qualsevol tipus de
material en el transcorregut d’esta activitat esportiva.
Firma:

Edat de 5 a 12 anys
Horari de 9:00 a 14:00h.
€

Campus Multiesport

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Juny
4 dies

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

25 - 28 juny

1 - 5 juliol

8 - 12 juliol

15 - 19 juliol

22-26 juliol

Informació i inscripcions: 96 198 52 70
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 7:00h A 22:00h.
DISSABTE I DIUMENTGE DE 9:00h A 14:00h.
PISCINA COBERTA D´ALDAIA
C/ RICARD FUSTER I FUSTER S/N

GRUPS DIVIDITS PER EDATS

Poliesportiu Municipal
Del 13 de maig Empadronats/des en Aldaia.
A partir del 3 de juny No Empadronats/des.
· S’hauran de completar un mínim del 80% de les places
ofertades per a mantindre els grups.
* S’aplicaran les bonificacions que marca l’actual ordenança

PLACES LIMITADES

