
Algàlia Esport, S.L 
687.545.296 

www.algaliasport.net 
algalia@algaliasport.net 

----------------------ALTA CURS D’AIGUAGYM PISCINA DE SA CABANA-------------------- 
Instruccions per al procés d’inscripció 
• Els camps marcats amb un arterisc (*) 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 
AIGUAGYM 2 24 € 32 € 

Formulari d’inscripció 

Data d’inscripció Dia Mes Any 

Dia en què 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 núm de compte de la caixa ES94

2100 4396 7402 0012 3527 o al caixer automàtic amb el següent codi:

2. Quan es fà l’ingrés s’ha de possar el nom de l’usuari i el curs de natació que es tria. Aquest
justificant s’ha d’entregar juntament amb 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.

Responsable: Identidad: ALGALIA ESPORT S.L. - CIF: B57239873 Dir. Postal: C/ LABERINT NUM 11, 07210, ALGAIDA, BALEARES Teléfono: 971668086 
Correo elect: ALGALIA@ALGALIASPORT.NET En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicios 
deportivos y formativos contratados por usted, cumplir con nuestras obligaciones administrativas, contables y fiscales; realizar la oferta prospectiva 
de servicios deportivos y confeccionar la facturación de los servicios prestados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALGALIA ESPORT S.L. estamos tratando sus datos personales por 
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo, solicitamos su autorización para el uso de la imagen de usted en los perfiles de redes sociales y 
web de la Empresa. El uso de la imagen es con fines de publicitarios.  SI  NO

Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados 
y fidelizarle como cliente.  SI  NO 

dades de caràcter personal mitjançant correu dirigit a algalia@algalia.net.

Dimarts i dijous
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