FITXA CURSETS I ACTIVITATS

www.cntarraco.cat
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DNI:
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CP:

LOCALITAT:
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DATA NAIXEMENT:

LLOC DE NAIXEMENT:

DADES BANCÀRIES:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

AVIS LEGAL. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L’informem que les seves dades personals
facilitades en aquesta sol·licitud, i totes aquelles què es generin a partir del moment que vostè es doni d’alta com a soci/a del Club, inclòs les dades de salut, seran incorporades
en un fitxer creat sota la responsabilitat del Club Natació Tàrraco, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el club, portar a terme la gestió comptable, administrativa
i de facturació, enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis mitjançant el correu electrònic postal o fax. Aquesta autorització té validesa fins la revocació
per part del titular de les seves dades.

CURSETS DE NATACIÓ, CAL DUR: Casquet de bany, vestit de bany, sabatilles i tovallola.
VESTIDORS: Si heu d'ajudar els cursetistes a canviar-se, aneu als vestidors d'homes si sou un home o als vestidors de dones si sou una dona,
independentment que el cursetista sigui nen o nena. En tot cas, seguir les indicacions del conserge. No és permès el pas dels acompanyants ni a les
dutxes ni a la piscina, sota cap concepte. ÉS PROHIBIT FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ABANS O DESPRÉS DE L'ACTIVITAT. Declaro, sota la meva
responsabilitat, que el nen/la nena esmentat/da no pateix cap malaltia ni cap defecte físic que li impedeixi fer l'activitat a la qual s'ha inscrit i n'exculpo
de tota responsabilitat el Club Natació Tàrraco.
NORMATIVA INSCRIPCIÓ ACTIVITATS:
En el moment de la inscripció s’entregarà una targeta per poder accedir a les instal·lacions durant el temps que duri l’activitat, i s’haurà d’abonar una
fiança de 5 €, que es retornaran quan finalitzi l’activitat.
Les activitats son renovables mes a mes, i dintre d’un mateix mes no es poden fer canvis en els dies i horaris que s’han concretat en el moment de la
inscripció.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:
Si l’activitat encara no s’ha iniciat, es farà la devolució de l’import de l’activitat amb una penalització del 20%, sempre i quan s’avisi amb 5 dies
d’antelació.
Un cop iniciada l’activitat, només es farà la devolució de l’import de l’activitat en el cas que es presenti un justificant mèdic, i la devolució serà d’un 60%
de l’import. En cap altre cas es farà la devolució de l’import pagat.

El sotasignant accepta les condicions i normes del club.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Es recomana deixar les BOSSES I MOTXILLES en el lloc designat. No ens fem responsables de la pèrdua o sostracció d’objectes personals a l’interior
de les instal·lacions.
Per poder fer ús de les instal·lacions haurà d’utilitzar la vestimenta apropiada i calçat esportiu o apropiat.
Per la seva pròpia seguretat, estan prohibits els envasos de vidre o sense tapa, així com qualsevol tipus d’aliment al recinte interior de la piscina i
gimnàs.
És prohibit fer ús indegut de l’equipament esportiu del club que motivi el seu deteriorament o el malbaratament dels recursos energètics o d’aigua.
Els instructors, monitors i responsables d’àrea queden facultats per amonestar als usuaris que realitzin conductes no apropiades o quan no
compleixin la normativa que s’indica en aquest reglament i les que hi siguin d’aplicació.
La gerència del Club es reserva el dret de canviar monitors, classes dirigides o altres activitats, quan per causes de força major es cregui convenient.
Està prohibit fumar a l’interior dels espais tancats de les instal·lacions del Club.
Queda prohibit fer corredisses a l’interior dels edificis de les instal·lacions del club així com la participació en jocs agressius.

DATA

Signatura (pare/mare o tutor/a)

