ESCOLA LA MAQUINISTA – EXTRAESCOLARS ESPORTIVES
FULL D’INSCRIPCIÓ (retornar a la recepció del CEM Bon Pastor)
DADES ALUMNE/A

data naixement

nom

cognoms

dni/nie/passaport

nº targeta sanitària

DADES PARE, MARE o TUTOR/A
nom

cognoms

data naixement

adreça
població

codi postal

correu electrònic

telèfon

mòbil 2

dni/nie/passaport

mòbil 1

nº compte corrent

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (encercla l’opció desitjada)


Bellugat P3-P4-P5

Dimecres 16:30 a 17:30 hores

17 € mensuals



Hip Hop 1er i 2on

Dimecres 16:30 a 17:30 hores

17 € mensuals



Hip Hop 3er a 6è

Dijous 16:30 a 17:30 hores

17 € mensuals



Iniciació Esportiva P4-P5

Dilluns 16:30 a 17:30 hores

17 € mensuals



Multiesport 1er i 2on

Dimarts i dijous 16:30 a 17:30 hores

24 € mensuals



Multiesport 3er a 6è

Dilluns i dimecres 16:30 a 17:30 hores

24 € mensuals

ESCOLA LA MAQUINISTA – EXTRAESCOLARS ESPORTIVES
FULL ANNEX 1
INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES
Els passos a seguir per formalitzar la inscripció són els següents:


Anar a la recepció del CEM Bon Pastor (c/ costa daurada 12) del 11 al 15 de juny de 2018.



Entregar el full d’inscripció degudament omplert.



Efectuar el primer pagament, corresponent al primer trimestre de l’activitat, en efectiu o
amb targeta.
*Els següents pagaments es realitzaran via domiciliació bancària.

A continuació detallem l’import total de la quota anual:
ACTIVITAT

CURS

JUNY

GENER

ABRIL

TOTAL

BELLUGAT

P3-P4-P5

51 €

51 €

51 €

153 €

MULTIBALL

1er i 2on

51 €

51 €

51 €

153 €

MULTIBALL

3er a 6è

51 €

51 €

51 €

153 €

INICIACIÓ ESPORTIVA

P4-P5

51 €

51 €

51 €

153 €

MULTIESPORT

1er i 2on

72 €

72 €

72 €

216 €

MULTIESPORT

3er a 6è

72 €

72 €

72 €

216 €

El pagament d’un rebut retornat per l’entitat bancària s’haurà d’abonar a la recepció del CEM Bon
Pastor del dia 10 al 20 del mateix mes (gener o abril) amb el recàrrec bancari corresponent. En cas de
no efectuar-se el pagament es procedirà a realitzar la baixa de l’activitat.

BEQUES ESPORT EXTRAESCOLAR
Tots els alumnes de 1er a 6è de primària podran accedir al sistema d’ajuts econòmics per a les
activitats extraescolars esportives de l’Ajuntament de Barcelona.
Per realitzar la sol·licitud us haureu de dirigir al CEM Bon Pastor la segona quinzena de setembre,
omplir la sol·licitud i presentar-la a l’OAC més propera.
Quan tinguem més informació referent al procés del curs 2018-2019 us la farem arribar amb la major
brevetat possible.

FIRMA PARE, MARE O TUTOR/A
En / Na: ____________________________________________ amb DNI ________________
sol·licito que el meu fill/a participi el curs 2018/2019 a les activitats extraescolars esportives
de l’Escola de La Maquinista organitzades per l’AE Bon Pastor.
Firma del pare, mare o tutor/a

