------------------------------ABONAMENT A LA PISCINA MUNICIPAL DE PÒRTOL ----------------------------------Instruccions

per al procés

d’inscripció

 Els camps marcats amb un arterisc (*) són obligatoris. Comprovau que no en deixau cap en blanc i que
les dades són correctes.
Pensionistes, famílies nombroses, famílies amb els dos membres en situació d'atur o discapacitats, que estiguin
empadronats al terme municipal s'aplicarà un descompte del 50% de la taxa corresponent.
Per a nins de 0 a 3 anys

PREU
Gratuït
PREU ADULTS (+ 12 anys)
Enpadronats

Carnet d’entrada
 1 mes
 2 mesos
 Temporada completa
Sense carnet, tiquet per dia

No enpadronats

25€
35€
40€
8€

18€
25€
30€
3€

PREU
Gratuït
PREU NINS DE 4-12 ANYS
No enpadronats

Enpadronats

13€
18€
20€
8€

9€
13€
15€
3€

Formulari d’inscripció
Data d’inscripció

Dia

Mes

Any

Dia en què es començarà l’activitat

Dia

Mes

Any

DNI
Nom*
Llinatges*

Primer:

Segon:

Data de naixement*

Dia

Domicili

Carrer:

Número:

Població i codi postal

Població:

CP:

Telèfon (fixe/mòbil)

Fixe:

Mòbil:

Mes

Any

Email*
Dades bancàries

1. Els pagaments es fan a través d’ingrés bancari al compte corrent de la caixa núm. ES76 2100 0052 1502
0027 0028 o al caixer automàtic amb el següent codi, indicant el nom del remitent.

2. Quan es fà l’ingrés s’ha de possar el nom de l’usuari i el tipus d’abonament que que es tria. Aquest
justificant s’ha d’entregar juntament amb el certificat d'empadronament i el formulari emplenat.

3. Aquest formulari d’inscripció es pot utilitzar en format paper o electrònic. La signatura sobre el paper

o la confirmació de l’enviament en format electrònic impliquen l’acceptació per part de l’usuari de la normativa
de la instal·lació.

AMB EL CARNET D’ABONAMENT ES PODRÀ ACCEDIR A QUALSEVOL DE LES PISCINES
Conforme al previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,(endavant L.O.P.D), ALGALIA
SPORT S.L l'informa que les dades obtengudes mitjançant aquest formulari quedaran incorporades i seran tractades en un
fitxer anomenat USUARIS, inscrit a l'A.G.P.D titularitat d'ALGALIA SPORT SL, amb CIF B-57239873, AMB DOMICILI CARRER COLOMER
Nº23, amb la finalitat de poder donar els serveis sol·licitats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat
de l'empresa i els seus serveis, Vostè dóna el seu consentiment exprés perquè ALGALIA SPORT S.L pugui utilitzar les seves
dades i direcció de correu electrònic amb aquesta finalitat. Així mateix, l'informam de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu dirigit a
algalia@algaliasport.net.

DNI: ...........................

Signatura:

NOM: .....................................................
Algàlia Esport, S.L
687.545.296

www.piscinesmarratxi.com
oficina@algaliasport.net

