Full d’inscripció Escola Infantil de Golf 2018
Activitats per desenvolupar els fonaments i les habilitats del golf, millorar les capacitats
motrius i físiques, per a nens i nenes de 7 a 14 anys.

DADES DE L’INFANT:
NOM: ______________________________ COGNOMS:______________________________________
DATA NAIXEMENT: ___/___/___
NOM I TELÈFON DEL PARE: ________________________________________________________________
NOM I TELÈFON DE LA MARE: ______________________________________________________________
ADREÇA: _____________________________________________ CP: __________
POBLACIÓ: ______________________________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC: ____________________________________________________________________
OBSERVACIONS: (Al·lèrgies, malalties cròniques, si sap nedar ...) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

GRUPS, HORARIS I DATES (marqueu el que correspongui)
Grup

Any naixement

 Pre- Benjamins dissabte
 Pre- Benjamins diumenge

Quota / mes

Horaris

2013 – 2014
35€

 Benjamins dissabte
 Benjamins diumenge

2009 – 2012

 Alevins dissabte
 Alevins diumenge

2007 – 2008

 Infantil dissabte
 Infantil diumenge

2005 – 2006

 Cadets dissabte
 Cadets diumenge

2003 – 2004

De 11.30
a 13.00h
40€

Del 15 de setembre de 2018 al 15 de juny de 2019
Matrícula: 20€ per infant. Bonificacions: 5% descompte a partir del segon germà inscrit.

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA
En/Na ___________________________________ amb DNI ____________________ coma a mare, pare,
tutor, tutora d’en / na _____________________________________ a assistir a l’Escola Infantil de Golf el
curs 2018-2019 que organitza l’Escola de Golf Manel Liñan del Club de Golf Barcelona i faig extensiva
aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema
urgència, sota la direcció facultativa adequada i a eximir els monitors/es de responsabilitat civil i penal, així
com a dret d’imatge i a totes les sortides i/o excursions d’àmbit local i piscina.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
Fotocòpia del DNI del nen/a (si en disposa).
Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
Justificant de pagament de la inscripció al número de compte ES54 1465 0150 5118 0050 4079.
El pagament es farà en el mateix moment de la inscripció, indicant el nom de l’infant com a referència

Signat:_____________________________

A Sant Esteve Sesrovires, ___________ de _____________ de 2018

