N. INSCRIPCIÓ:

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Dades personals
NOM:_____________________________ COGNOMS:_____________________________
DNI:___________________ DATA DE NAIXEMENT:_______________ EDAT: _______
ADREÇA:_________________________ POBLACIÓ:_____________________________
C.POSTAL:___________TELÈFON 1:______________TELÈFON 2: ________________
E-MAIL:________________________________________________________________
(EN CAS DE SER MENOR,S’HA D’ADJUNTAR FULL D’AUTORITZACIÓ PER MENORS)

Abonament activitat esportiva

TOTAL QUOTA MENSUAL:______

ACTIVITAT
ACTIVITAT
ACTIVITAT
ABONAMENT

1:_________________ GRUP:___ HORARI:_____________ QUOTA:_____
2:_________________ GRUP:___ HORARI:_____________ QUOTA:_____
3:_________________ GRUP:___ HORARI:_____________ QUOTA:_____
DE MATRÍCULA:
SI
NO
QUOTA MATRÍCULA:_____
DESCOMPTE ESPECIAL:_____
QUOTA FIANÇA:_____
Forma de pagament
TOTAL PAGO 1a QUOTA:_____
EFECTIU (s’ha d’abonar una fiança de la quota mensual en depòsit)
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA (adjuntar fotocopia del nombre de compte

IBAN del banc)
Autoritz el càrrec de les quotes a MENBIOS,SL,(BIOSPORTMENORCA) corresponents al present curs.

TITULAR DEL COMPTE:____________________________________________________________
NOMBRE COMPTE IBAN:

E S
SIGNATURA
AUTORITZADA:

CODI INTERN:
(Emplenar per Biosport)

Informacions addicionals
1. La primera mensualitat s’abonarà en efectiu mes la matrícula de 6 € després de formalitzar l’alta.
2. Per formalitzar la baixa s’haurà de signar l’incripció abans del dia 25 del mes anterior al que es vol fer la baixa, si no es
seguiran reclamant les quotes mensuals entre el dia 1 i 15 del mes en curs.
3. Si en cobrar la mensualitat el rebut és retornat, s’haurà de pagar la mateixa mensualitat, i 3 € de penalització, en efectiu a
l'oficina del poliesportiu.
4. El fet de no poder cobrar la mensualitat durant 1 mes serà causa de BAIXA i la impossibilitat de seguir utilitzant les
instal·lacions fins que no s’aboni el deute adquirit, o s'haurà de fer una nova inscripció amb la seva corresponent quota
d'inscripció més la matrícula(6 €).
5. En cas de marcar aquesta casella  no autoritz, segons la Llei de protecció de dades vigent, que se m’enviï informació al meu
correu electrònic.
6. En cas de marcar aquesta casella  no autoritz el Pavelló Esportiu Municipal des Mercadal i a MENBIOS,SL,(BIOSPORTMENORCA)a
poder disposar dels drets d’imatge de les fotografies o vídeos que sorgeixin de les activitats pròpies.

Es Mercadal, _________

de ________________________________ de ________________

DATA D’ALTA: ____________________

DATA DE BAIXA: ____________________

SIGNATURA D’ALTA:

MOTIU I SIGNATURA DE BAIXA:

En compliment de la Llei 5/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades que ens
faciliteu en aquest formulari s’inclouran al nostre fitxer de dades personals, el responsable i titular del qual és MENBIOS,
SL,(BIOSPORTMENORCA) amb la finalitat de gestionar la relació empresarial i informar-vos dels nostres productes i serveis. Si voleu
exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició d’aquestes dades, heu de sol·licitar-ho per escrit a:
MENBIOS,SL,(BIOSPORTMENORCA)carrer de Sant Antoni Maria Claret, 27, 07760, Ciutadella de Menorca, Illes Balears.

