Coneixes les promocions
d’aquest curs en el
moment de fer
la inscripció

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
INSTITUT XXV OLIMPIADA 2019-20

??????
??
revisa el punt 3. de
l’apartat INFORMACIÓ

DADES PARTICIPANTS:

NOM: ………………...………… COGNOMS: ……….................…………………………… DATA NAIXEMENT: …... /…… /…........ CURS:……….........
Vull utilitzar les dades que vaig facilitar a la Inscripció del Curs anterior

DNI: ................................ CATSALUT: ...….………........................ MALALTIES O AL·LÈRGIES: ...............................................................
NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL: .............................. TELÈFONS: …………...………. /….....................…… E-MAIL: ...............................

QUADRE ACTIVITATS – HORARIS – PREUS (Marcar l’opció desitjada ) :
ACTIVITAT

CURS

HORARI

TARIFA MENSUAL
*Preus sense promocions aplicades

AIKIDO
ESO i BATX

BÀDMINTON 1

BÀDMINTON 2

ESO i BATX

BÀSQUET 1

BÀSQUET 2

CÒMIC

ESO i BATX

ESO i BATX

DANSES URBANES
ESO i BATX

FUTBOL 1

FUTBOL 2

GUITARRA

ESO i BATX

ESO i BATX

HANDBOL 1

HANDBOL 2

ESO i BATX

TALLER FOTOGRAFIA
ESO i BATX

TALLER LITERATURA

ESO i BATX

ESO i BATX

Dimecres
17:30-18:30h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dilluns
18:30-19:30h

Dimecres
18:30-19:30h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimarts
17:00-18:00

Dijous
17:00-18:00

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dilluns
17:00-18:00h

Dimecres
17:00-18:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimarts
19:00-20:00

Dijous
19:00-20:00

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimecres
17:00-18:30h
Dimarts
17:00-18:30h









36€/mes





1 dia/set.

20€/mes

Dimarts
17:00-18:00h

Dijous
17:00-18:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dilluns
19:00-20:00h

Dimecres
19:00-20:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes





27€/mes




Dilluns
18:00-19:00h

Dimecres
18:00-19:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimarts
18:00-19:00h

Dijous
18:00-19:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dilluns
17:00-18:00h

Dimecres
16:00-17:00h

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimecres
17:00-18:00h





2 dies/set.

Dimecres
17:00-18:30h



27€/mes
Dimecres
17:00-18:30h

Dilluns
17:00-18:00h

VÒLEI 1

VÒLEI 2

Dilluns
17:30-18:30h






2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

Dimarts
17:00-18:00

Dijous
17:00-18:00

2 dies/set.

26€/mes





1 dia/set.

18€/mes

+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes



+ 4€/mes



+ 3€/mes



+ 6€/mes



+ 3€/mes





18€/mes
Dimecres
17:00-18:00h

! OPCIONS COMPETICIÓ:
Inscripció
Equipació
Lliga 2019-20
oficial XXV



DADES BANCÀRIES:
TITULAR DEL COMPTE: ______________________________________ DNI: ____________________

IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

COMPTE

En / Na __________________________________________________ amb DNI ______________________
AUTORITZA a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries a adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a
l’empara de la pertinent direcció facultativa
SI
NO
Signatura (pare, mare o tutor legal) accepto les condicions detallades.

Barcelona , _____de ______________ del 2019.
INSCRIPCIONS

INFORMACIÓ:

AJUTS ECONÒMICS
2019-20

???

PRESENTACIÓ
ACTIVITATS

RESOLUCIÓ DUBTES
EN GENERAL

???

! REUNIÓ INFORMATIVA | Dijous 26 de
Setembre | 17:30h | Institut XXV Olimpíada

1. Ja he omplert la inscripció, què haig de fer ara?
 La inscripció es pot entregar a consergeria.
 Es pot entregar durant un dia d’activitat al monitor/a o coordinador.
 Es pot enviar per correu a xaviballesta@promosportbcn.com o extraescolarsxxvolimpiada@gmail.com.

2. Sóc alumne de l’Institut, puc vindre a provar les activitats?
 Si. Però abans has d’entregar la inscripció per reservar plaça.
 A més a més, cada alumne de XXV podrà convidar màxim 2 amics/es que no siguin alumnes de l’Institut perquè
provin conjuntament les activitats. També han de presentar la inscripció abans.
3. Hi ha promocions aquest curs?
 10% fidelitat (Durant l'estiu i setembre del 2019)
 Només pels alumnes que hagin participat a les activitats del curs 2018-19.
 S'aplicarà un 10% de descompte a la tarifa mensual d'octubre de qualsevol activitat.
 Cal omplir i entregar la inscripció abans d'octubre.
 Descompte acumulable si es vol fer més d'1 activitat.
 5% benvinguda (Durant l'estiu i setembre del 2019)
 Pels alumnes que vulguin apuntar-se per primer cop a les activitats.
 S'aplicarà un 5% de descompte a la tarifa mensual d'octubre de qualsevol activitat.
 Cal omplir i entregar la inscripció abans d'octubre.
 Descompte acumulable si es vol fer més d'1 activitat.
4. Puc demanar també ajuts econòmics per fer activitats extraescolars?
 Si. L’AE Promosport BCN com a entitat organitzadora homologada per l’Ajuntament de Barcelona té accés al
sistema d’ajuts econòmics dedicats a l’Esport Fora d’Horari Escolar (EFHE). Això vol dir que tothom que participi a
les activitats amb opció a demanar subvenció, podrà sol·licitar-la.
 El termini per realitzar els tràmits sol començar al setembre i finalitza a l’octubre.
 Durant la Reunió Informativa es podrà donar més informació a mesura que es publiqui. Vine!
5. Vull participar a la Lliga però no sé si serem jugadors suficients a l’equip, què faig?
 Pots marcar l’opció “inscripció a la Lliga 2019-20” ara. Servirà per formar l’equip més ràpid.
 Si finalment l’equip no participa per falta de jugadors, no es cobrarà la Inscripció a la Lliga.
6. Em vull donar de baixa, com ho faig?
 Tot i haver entregat la inscripció, no et preocupis, quan vulguis donar-te de baixa només ho has de comunicar per
correu abans del dia 20 de cada mes.
 S’acceptaran peticions de baixes des del mateix dia per la tarda que es vingui a provar l’activitat fins el mes de
maig.
7. Més Informació i Notícies a: https://sites.google.com/site/extraescolarsxxvolimpiada/
Mitjançant la inscripció a les Activitats extraescolars i atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA PRÒPIA IMATGE, s'autoritza a AE Promosportbcn a fer fotografies o filmacions a l'inscrit realitzant les
activitats durant el desenvolupament de les activitats, per fer-ne ús en el marc de les seves actuacions, així com la seva difusió, transformació i reproducció en les xarxes socials de
l'empresa i en la pàgina web. Així mateix, i en compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL,
l'inscrit autoritza que les dades consignades en aquest formulari s'incorporin a la base de dades amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l'activitat. Alhora, garantim
que aquesta informació serà esborrada de les nostres bases de dades en un màxim de cinc anys, una vegada acabada la relació amb les nostres activitats.

