
-------------------------ALTA CURS DE NATACIÓ SA CABANA 2021-------------------------
Instruccions per al procés d’inscripció

 Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris. Comprovau que no en deixau cap en blanc i que les dades
són correctes.

Preu del curs (Marcau amb una X l’abonament que desitjau)
ACTIVITAT SESSIONS PER SETMANA PREU MENSUAL

Empadronats NO empadronats
Abonat NO abonat Abonat NO abonat

Nadons i 2-3 anys 2 27,50€ 37€ 36,50€ 49€
3-5 anys 2 24,50€ 33€ 33,50€ 45€
6-9 anys 2 24€ 32€ 32€ 43€
10-14 anys 2 24€ 32€ 32€ 43€
Adults 2 24€ 32€ 32€ 43€

Formulari d’inscripció 

Data d’inscripció Dia Mes Any 

Dia en el qual es començarà l’activitat Dia Mes Any 

DNI

Nom*

Llinatges* Primer: Segon:

Data de naixement* Dia Mes Any 

Domicili Carrer: Número:

Població i codi postal Població: CP:

Telèfon (fixe/mòbil) Fixe: Mòbil:

Email*

Dades bancàries

1. Tots els pagaments es fan a través d’ingrés bancari al compte de Caixabank
ES94 2100 4396 7402 0012 3527, o al caixer automàtic amb el següent codi:

2. Indicau el nom de l’usuari en fer l'ingrés i el curs de natació que es tria. El justificant
bancari s’ha de lliurar juntament amb el certificat d'empadronament i el formulari emplenat.

3. Aquest formulari d’inscripció es pot utilitzar en format paper o electrònic. La signatura sobre
el paper o la confirmació de l’enviament en format electrònic impliquen l’acceptació per
part de l’usuari de la normativa de la instal·lació.

Algàlia Esport, S.L
687.545.296

www.algaliasport.net
algalia@algaliasport.net

Dimarts i dijous

mailto:algalia@algaliasport.net
javascript:enviar(0,%20'')


MATINS
10h 4-5 anys
10.30h Pares i nadons
11.00h 6-9 anys
11.30h 3-5 anys
12.00h 3-4 anys
12.30 6-9 anys
13.00h Adults

HORABAIXES
17:00h Pares i nadons
17:30h 2-3 anys
18:00h 6-9 anys
18:30h 3-4 anys
19:00h 10-14 anys

*Marcau amb una X el grup que desitjau

IMPORTANT:

 La natació es durà a terme sempre i quan hi hagi un mínim de persones
inscrites al grup.

 Algàlia Sport es reserva el dret a fer canvis de grup segons les necessitats i
aquests canvis hauran de ser acceptats.

 Si voleu aplicar el descompte d'empadronat cal lliurar el certificat
d’empadronament de l’Ajuntament de Marratxí.

Algàlia Esport, S.L
687.545.296

www.algaliasport.net
algalia@algaliasport.net

Responsable: Identitat: ALGALIA ESPORT S.L. - CIF: B57239873 Adreça Postal: C/ LABERINT NUM 11, 07210, ALGAIDA, BALEARES Telèfon: 971668086 
Correu elect: ALGALIA@ALGALIASPORT.NET. En nom de l'empresa tractam la informació que ens facilita amb la finalitat de proporcionar-li els serveis 
esportius i formatius contractats per vostè, complir amb les nostres obligacions administratives, comptables i fiscals; realitzar l'oferta prospectiva de 
serveis esportius i confeccionar la facturació dels serveis proporcionats. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació 
comercial o els anys necessàris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers a no ser que existeixi una obligació legal. Vostè 
té dret a obtenir confirmació de si a ALGALIA ESPORT S.L. estam tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, 
rectificar-ne les dades inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix, sol·licitam la seva autorització per a l'ús de la imatge de vostè en els perfils de xarxes socials i web de  
l'Empresa. L'ús de la imatge és amb finalitat publicitària. SI        NO

Així mateix, sol·licitam la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo 
com a client.             SI          NO
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