
 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER ADULTS. PISCINA MUNICIPAL PARC CENTRAL 

Dades sol·licitant                                                  FULL D’INSCRIPCIÓ 2018 

Nom i cognoms         DNI 

Data de naixement                                              Núm. targeta sanitària  

Domicili                                                                                                                            Codi postal 

Tel. 1                             Adreça electrònica  

Observacions mèdiques o qualsevol tipus 

Accepto cedir les meves dades per enviar promocions en relació al servei:                SI               NO  

Marqueu amb X el curs escollit: 

 

 

DURADA DE LA ACTIVITAT: ELECCIÓ DEL TORN QUINZENAL 

Hi ha 4 torns quinzenals. Marqueu X el/s torn/s escollit/s. 

 

                1r torn:  del 2 al 13 de juliol                                     3r torn:  del 30 al 10 d’agost 

                2n torn:  del 16 al 27 de juliol                                   4t torn:  del 13 al 24 d’agost              

Condicions obligatòries d’ús: 
*Un cop feta la inscripció, només es retornarà l’import abonat per causes mediques justificades (excepte el 10% en 
concepte de despeses d’administració). 
*Es prega puntualitat per al bon funcionament de l’activitat i respecte als altres. Sense el pagament d’entrada només 

es permetrà l’accés (als vestidors) durant els deu minuts prèvis a l’inici de l’activitat. 

*Passats 15 minuts ja no es podrà entrar al curset per motius de seguretat i qualitat del servei. 

*Els horaris i grups aniran determinats pel nivell. 

*En cas d’anulació de l’activitat per mal temps aquest no es podrà recuperar i/o fer cap abonament o descompte. 

 Accepto les condicions d’us. 

Politica de privacitat:  Les dades es recullen amb l'objecte de gestionar la relació amb el client. Aquests es 

conservaran mentre no se sol·liciti la supressió. Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició o Portabilitat i  

exercir la resta dels seus drets, per això pot dirigir-se a TEAMPARTNERS, S.L., presencialment, també per correu 

ordinari indicant "Ref. Protecció de dades" o bé per correu electrònic a dpd@teampartners.net.Pot consultar la 

informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: 

http://www.teampartners.net/condicions-generals-termes-legals 

 Accepto la politica de privacitat. 

 Accepto rebre promocions i noticies en relació al servei 

 

 

Signatura sol·licitant 

 

 

 

Segell instal·lació 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES QUINZENALS 

Curset Edat H. Juliol H. Agost Preus amb IVA 

1   
Aiguagim adults  (1 o 2 sessions / 
setmana) 

19:00- 19:45 
(Dia a convenir) 

18:20- 19:05 
(Dia a convenir) 15,83 / 31,66 € 

2   Natació per adults  (Dilluns a Divendres) 19:00- 19:45 
(Dia a convenir) 

18:20- 19:05 
(Dia a convenir) 

41,12 €  

3   Entrenament personal (1 sessió) A convenir A convenir 30,00 € 

mailto:dpd@teampartners.net
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