ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
SANT CUGAT SESGARRIGUES
CURS 2019/2020

L’Escola Esportiva Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues torna de nou per continuar
oferint activitats esportives als infants i joves del municipi.
Els darrers anys hem canviat l’estructura de les activitats destinades a infants i joves,
i actualment hi ha les activitats de futbol i vòlei que es gestionen des del Club Esport
Base, i la resta (multi esports, ritmes, gimnàstica i ball modern) des de l’Ajuntament.
La majoria d’activitats s’iniciaran la setmana del 16 de setembre, i es realitzaran
entre la zona esportiva municipal i el centre cívic.
Per més informació podeu contactar amb el Club Esport Base Sant Cugat:
esportbasesantcugat@hotmail.com – 630.40.07.43 (Eloi) – 646.42.04.40 (Laura) o
amb l’Ajuntament: st.cugats@diba.cat – 93.897.01.03 (Oriol).

Activitats i horaris de l’Escola Esportiva 2019/2020:
ACTIVITAT

DIA

HORARI

ANY

PREU

Futbol Mainada (iniciació)

Dimecres

16.30h a 17.30h

2014

102,85 €

Multi Esports Pre-Benjamí

Dilluns i
divendres

16.30h a 17.30h

2012 -2013
- 2014

102,85 €

Multi Esports Benjamí

Dilluns i
divendres

17.30h a 18.30h

2011

102,85 €

Iniciació als Ritmes

Dimecres

16.30h a 18.00h

2015-2016

132 €

Iniciació a la Gimnàstica
Rítmica

Dimecres

16.30h a 18.00h

2013-2014

132 €

Ball Modern

Dimecres

18.00h a 19.30h

2008 al
2012

132 €

Per dur a terme les activitats proposades, cal arribar a un mínim d’inscripcions.

Per Realitzar la Inscripció:
La data límit d’inscripció és el divendres 4 d’octubre. Per fer-ho, es pot realitzar per
l’E-TRAM (tràmits en línia) o presencialment a l’Ajuntament. Aportant la següent
documentació:
-

La fitxa d’inscripció i autorització degudament omplerta i signada.

-

Una fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’infant o jove.

Aquest any el pagament també es farà per domiciliació bancària (principis de
novembre).
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Fitxa d’Inscripció i Autorització:
(Cal entregar aquest document amb tots els camps omplerts a l’Ajuntament, junt amb una fotocòpia de
la Targeta Sanitària de l’infant o jove).

AUTORITZO A PARTICIPAR A L’ESCOLA ESPORTIVA 2019/2020 AL MEU FILL/A:
NOM I COGNOMS.......................................................................................................
ACTIVITAT/S QUE VOL REALITZAR...............................................................................
...............................................................................................................................
ADREÇA....................................................................................................................
POBLACIÓ.................................................................................................................
TELÈFON 1.................................................................
TELÈFON 2.................................................................
CORREU ELECTRÒNIC.................................................................................................
CURS ESCOLAR DE L’INFANT / JOVE (CURS 2019/2020).....................................................
DATA NAIXEMENT.......................................................
NOM DEL PARE, MARE O RESPONSABLE .......................................................................
FAMÍLIA NOMBROSA? SI

I

NO

DADES BANCÀRIES:
TITULAR DEL COMPTE................................................................................................
NIF...................................................................
NÚMERO DE COMPTE – IBAN (24 DÍGITS):
E

S

DATA I LLOC.............................................................................................................
SIGNATURA DEL TITULAR:

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues pel seu
tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els
termes inclusos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en
l’àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que
pugui ser del meu interès.

