
NÚMERO D’USUARI    ATÈS PER

Nom i cognoms .................................................................... Curs .......... Edat ......... Data de naixement ..............

Catsalut .................................... Al·lèrgies .......................................................................................................... 

TELF. PARE:......................................................................... TELF. MARE:...................................................................

DADES DE L’ACTIVITAT (A emplenar pel responsable d’àrea)

DIA:  DL    DM    DC    DJ     DV HORA:  17 h (EP)  17.30 h   18.20 h     19.10 h (EP)

GRUP:  BLANC    GROC     VERD      TARONJA      VERMELL     BLAU

EP:  INDIVIDUAL     DUO

PREU I ORDRE DE PAGAMENT

Inscripció/renovació........................ €. Quota mensual.................................€.  Referència domiciliació: EP. Aquàtic.

Titular del compte corrent (pare/mare/tutor): Nom .................................................................. DNI..........................

Núm. de compte IBAN:  

E S

CONDICIONS
ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE. 
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a Ateneu Les Bases AIE a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al 
vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del creditor. Com a part dels vostres drets, 
teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest 
reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
PAGAMENT. 
El pagament es realitzarà per domiciliació bancària (es facturarà el primer dia hàbil del mes en curs). En cas que no s’hagi pogut facturar, o hi hagi un rebut pendent de 
cobrament, el pagament es realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a la recepció del centre, amb el recàrrec administratiu corresponent.
PROTECCIÓ DE DADES. 
Mitjançant la signatura d’aquest formulari autoritzeu a Ateneu Les Bases AIE a incloure les vostres dades en un fitxer titularitat d’Ateneu Les Bases AIE amb la finalitat de 
tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats organitzades per aquest centre. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant 
un escrit juntament amb una fotocopia del DNI a la direcció d’Ateneu Les Bases AIE amb domicili a Manresa, C/ Cintaires amb Blames (08242). Les seves dades podran 
ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la L.O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a Ateneu Les Bases, c/Cintaires amb Balmes, s/n 08242 
Manresa. Igualment, garantiu la veracitat de les dades personals proporcionades, i us comprometeu a facilitar qualsevol actualització de les mateixes.
DRETS D’IMATGE. 
Ateneu Les Bases AIE pot difondre a través de diferents mitjans de comunicació imatges, fotos i vídeos de les activitats, on pot aparèixer vostè o el seu fill/a, amb la 
finalitat de promocionar l’activitat o altres. Acceptar-ho, suposa la seva conformitat amb la present clàusula i autoritza a l’Ateneu Les Bases AIE a poder difondre aquestes 
imatges d’acord amb les finalitats indicades. 
CONSENTIMENT DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (en el cas de menors d’edat)
Consentiu l’alta efectuada al vostre fill/filla, i heu entès i esteu conformes amb la normativa d’Ateneu Les Bases AIE exposada a la pàgina web: www.ateneulesbases.cat. 
Autoritzeu que el vostre fill/a pugui ser traslladat a un centre mèdic per part de l’organització en cas de precisar assistència mèdica, i a cedir les dades de salut del vostre 
fill/a als serveis sanitaris (metges, infermres, hospitals...) en cas de necessitat, segons l’article 7.3 de la L.O. 15/1999. 
Accepteu que la responsabilitat d’Ateneu Les Bases AIE finalitza desprès de l’horari contractat de l’activitat.
Manifesteu que el vostre fill/a és apte per la pràctica de l’activitat i l’autoritzeu a participar en totes les sortides i activitats especials fora de la instal·lació previstes en la 
programació de les activitats.

En/na............................................................................  pare  mare  tutor   amb DNI....................................

autoritzo i accepto les condicions anteriorment esmentades i la normativa del centre Ateneu Les Bases.

A Manresa el ......... de/d’ ................................. de 20......
    

CURS 2022 - 2023 EP AQUÀTIC INFANTIL

Signatura:



NORMATIVA ENTRENAMENTS AQUÀTICS 

DIES D’ACTIVITAT_______________________________________________________________________________________

Els entrenaments en Grup comencen el dilluns 12 de setembre de 2022 i finalitzen el divendres 
30 de juny de 2023.

Els entrenaments Duo i Individual comencen el divendres 3 d’octubre de 2022 i finalitzen el diven-
dres 30 de juny de 2023.

Períodes de vacances: 
- Festius oficials.
- Vacances de Nadal: del 27 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
- Vacances de Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

LES SESSIONS_______________________________________________________________________________________

Els entrenaments en grup, els entrenaments duo i els entrenaments individuals 
NO ES RECUPEREN, excepte que sigui Ateneu qui no pugui donar el servei.

LA BAIXA_______________________________________________________________________________________

Condicions de la baixa de l’activitat: la baixa de l’activitat suposa la pèrdua de la plaça. 
La sol·licitud de baixa s’haurà de fer abans del dia 20 del mes anterior i es pot fer presencialment 
o bé mitjançant el correu piscinaateneu@gmail.com

Absència per causa justificada: només es considerarà causa justificada l’absència per malaltia de 
15 o mes dies i presentant el justificant mèdic la mateixa setmana que comenci l’absència; es 
compensarà en la quota del mes següent, fent una reducció del 75% de la part corresponent als 
dies d’absència.

   He llegit la normativa, l’he entès i accepto les condicions

A  Manresa,   el ................................................... de/d’ ........................................................ de 20................

CURS 2022 - 2023 EP AQUÀTIC INFANTIL


