CARTA DE COMPROMIS DE PAGAMENT DE NATACIÓ

CURS 2019-2020 (per a

l'AMPA)

En ______________________________________________________________________________________ amb
DNI_______________________

com

a

pare/mare/tutor

legal

de

l'alumne/a

______________________________________________________________________
que realitzarà l'extraescolar de natació (dimarts/dimecres/dijous) durant el curs escolar 2019/2020
organitzada per l'AMPA de l'Escola Virolet, es compromet a realitzar els pagaments d'aquesta extraescolar,
en els següents terminis:






1º pagament: en el moment de la inscripció.
o

Natació migdia+dinar infantil (P5) (150€ socis) (160€ no socis)

o

Natació migdia+dinar primària (150€ socis) (160€ no socis)

o

Natació tardes infantil (100€ socis) (110€ no socis)

o

Natació tardes primària (100€ socis) (110 € no socis)

2º pagament: la primera setmana de novembre 2019.
o

Natació migdia+dinar infantil (P5) (150€ socis) (160€ no socis)

o

Natació migdia+dinar primària (150€ socis) (160€ no socis)

o

Natació tardes infantil (100€ socis) (100€ no socis)

o

Natació tardes primària (100€ socis) (110€ no socis)

3º pagament: la primera setmana de gener 2020.
o

Natació migdia+dinar infantil (P5) (120€ socis) (125€ no socis)

o

Natació migdia+dinar primària (100€ socis) (105€ no socis)

o

Natació tardes infantil (70€ socis) (75€ no socis)

o

Natació tardes primària (60€ socis) (65 € no socis)

Un cop començat el curset, NO s’abonarà cap baixa i s’haurà d’abonar l’import total del curs, pel
qualsevol motiu de baixa i/o alta.
Signatura
Sabadell a ______de ________________de 2019

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA NATACIÓ
En ________________________________________________ com a mare/pare/tutor legal amb
DNI__________________ autoritzo a ____________________________________________ amb
DNI__________________

a

recollir

a

l’alumne/a

de

l'Escola

Virolet

___________________________________________________ del curset de natació durant el curs 2019
- 2020.

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA NATACIÓ
En ________________________________________________ com a mare/pare/tutor legal amb
DNI__________________ autoritzo a ____________________________________________ amb
DNI__________________

a

recollir

a

l’alumne/a

de

l'Escola

Virolet

___________________________________________________ del curset de natació durant el curs 2019
- 2020.

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA NATACIÓ
En ________________________________________________ com a mare/pare/tutor legal amb
DNI__________________ autoritzo a ____________________________________________ amb
DNI__________________

a

recollir

a

l’alumne/a

de

l'Escola

Virolet

___________________________________________________ del curset de natació durant el curs 2019
- 2020.

INFORMACIÓ PER A ESCOLES DELS CURSETS DE NATACIÓ.
TEMPORADA 2019-2020 (FULL DE NORMES PER ALS PARES)
MATERIAL NECESSARI I NORMATIVA:
equipament necessari:





Banyador: El banyador ha de ser slip pels nens i banyador de natació per les nenes.
Tovallola o barnús
Xancles
Chubasquero i paraigua (en cas de pluja)

observacions i normes:
• Es recomana marcar tota la roba i les xancles de piscina amb el nom de l’escola i del nen.
• És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
• És obligatori fer ús del casquet de bany (el club en facilitarà un per cada alumne/a) i
utilitzar sabatilles.
• No es pot córrer pel voltant de la piscina.
• No és permès de banyar-se abans de començar el curset.
• No és permès fer fotos o filmar als alumnes tret de últim dia de curset o amb permís del
club i amb l’aprovació de la resta de pares.
• Excepte prescripció mèdica no es pot portar neoprè ni mitjonets.
• Un cop formalitzat el contracte, no s’abonarà cap baixa i, en cas d’afegir a algú més, aquest
ha d’abonar el import total del curs.

AUTORITZACIÓ PATERNA (OBLIGATÒRIA)
Autoritzo al meu fill/a _____________________________________________________________________
alumne/a de l’escola _____________________________________________________________________
a assistir als cursets escolars de natació que es fan al Club Natació Sabadell.

Especifiqui aquí si el seu fill/a té una malaltia, al·lèrgia o un altre aspecte d’interès que pugui comprometre
la realització del curset
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Si no desitja que les imatges del seu fill/a siguin publicades, marqui amb una creu aquesta casella ( ).

Sabadell ____ d __________________del 20___
Signatura del pare, mare o tutor

Inscripció al curset de natació:

Per formalitzar la inscripció caldrà portar el dia indicat els següents formularis
degudament complimentats :






carta de compromís de pagament.
autorització paterna del Club Natació Sabadell (obligatoria).
autoritzacions de recollida de l’infant.
1 foto carnet amb el nom de l’infant al darrera.

En cas de que no es presentin tots els documents la inscripció no quedarà confirmada.

Pagament:
Com ve sabeu, aquest any l’Ampa ha començat a treballar amb un nou sistema de
pagament anomenat TPV. Les extraescolars també es pagaran amb aquest sistema. A
mesura que calgui fer els pagaments us anirem informant a través d’aquesta aplicació.

