
TORNS                
SETMANA

LÍMIT INSCRIPCIÓ I 
PAGAMENT

HORA   MATINAL          
(de 8 a 9)

HORA                    
ARRIBADA

1/07 al 5/07 11/06/2019

8/07 A 12/07 18/06/2019

15/07 A 19/07 25/06/2019

22/07 A 26/07 02/07/2019

HORARI: de dilluns a divendres de 9:00 a  13:30
PREU:   40€  SETMANA (DESCOMPTES 25% PER  GERMANS/ES)

45€  SETMANA (FORA TERMINI)        

HORA MATINERA 5€

PAGAMENT:  Ingrés Banc Sabadell pel Caixer Automàtic (CODI: 4175)
                               O TRANSFERÈNCIA  A:  ES52  0081 5208 8400 0122 7130

Nom i cognoms:

CAL PORTAR: INCLOU: Data naixement: Població:

Butlleta d'inscripció. Telèfon:
Fotocòpia DNI o llibre de família. E-mail:
Fotocòpia targeta sanitària Núm. Targeta sanitària
Opcions enviament: Assegurança Accidents i R.C. Has patit alguna malaltia ( operació,..)?
 Ho pots deixar : Al pavelló Andreu Aixalà. Tens alguna al·lèrgia?

O enviar‐ho a: ritmicaalcarras@gmail.com  o al whatsap  686 490 512 L'activitat es farà si hi ha un mínim de nens/es. Les places son limitades

Fruita o suc  per esmorzar cortesia de 
FRUITS PONENT

I cada setmana hi haurà una 
Master Classe molt especial!!!! DADES ALUMNE/A

CAMPUS DE GIMNÀSTICA BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ              
CAMPUS GIMNÀSTICA 2019

 Aprendre la base i el coneixement de la gimnàstica rítmica. Inici 
o perfeccionament dels aparells, (pilota, cinta, maces, corda, 
cèrcol ) així com utilitzar-los en les coreografies. Fomentar la 

creativitat, l’expressió corporal, el ritme, la sensibilitat musical, la 
 coordinació en general en diferents estils de balls.  Adquirir 

valors intrínsecs com l’esforç, la col·laboració i el treball en grup.    

 Si la calor apreta ens 
refrescarem amb jocs d'aigua 

cada dia.

A més a més ..... Maquillatges, 
Dissenys de mallots, Tallers de 

manualitats,…

686 490 512 / 609 290 754

Enviament de la butlleta d'inscripció i del resguard per watshap



Jo, amb DNI

L'AUTORITZO: 

I per què així consti, signo aquest document:

ORGANITZA:        COL·LABORA:

Alcarràs,  a………………... de ………………………...   de 2019

Firma del pare/mare o tutor/a legal:

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O 
TUTOR/A

Com a pare/mare/tutor/a legal de la nena

A participar al CAMPUS DE GIMNÀSTICA 2019 , organitzat pel 

Club Gimnàstic Alcarràs; A prendre les decisions mèdiques que 

fossin necessàries adoptar en cas d'extrema urgència, sota la 

direcció facultativa adient; Renunciar a exigir responsabilitat 

alguna alhora que em faig responsable de qualsevol incident o 

mala conducta que la meva filla pugui ocasionar; Que la imatge 

de la meva filla pugui aparèixer en els mitjans gràfics o qualsevol 

altre mitjà de comunicació per tal de difondre i promocionar el 

Club. (Llei 5/1982)


