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Dades del corredor / a 

Nom:   Cognoms:  Nº C.A.S.S. :     

Data de naixement :  Al·lèrgies/Intoleràncies 

: 

  

Adreça:   

Parròquia:  Col·legi:   

Dades bancàries :   

Banc  :  Nº I.B.A.N. :   

Nom titular IBAN:    

         

 

Estiu – tardor 2022: inscripció entrenaments físics estiu * 
 

 Entrenaments Juny, Setembre, Octubre i Novembre (desprès del col·legi de 18h a 20h · 3 dies per setmana). Inclòs a la quota d’hivern 21-22. 
 

 Setmana del 04/07 al 08/07. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 11/07 al 15/07. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 20/07 al 22/07. De 9h a 13h. 35€. 
 

 Setmana del 25/07 al 29/07. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 01/08 al 05/08. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 08/08 al 12/08. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 17/08 al 19/08. De 9h a 13h. 35€. 
 

 Setmana del 22/08 al 26/08. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Setmana del 29/08 al 02/09. De 9h a 13h. 54€. 
 

 Cloenda estiu (a determinar) del 05/09 al 08/09.  
 
S’EFECTUARÀ UN COBRAMENT PER AVANÇAT DEL 30% A PARTIR DE L’ INICI DE LES ACTIVITATS. 
 
Aquest calendari queda subjecte a possibles modificacions deguts a la situació sanitària i/o altres. 
 

*Estiu-tardor  a partir de U8 (nascuts al 2015 i més grans). Més informació a  www.sec.ad  o contacta’ns a  sec@sec.ad 
 

 

 

 

 
Signatura dels pares o tutors (**): 
 
 
 
A _______________, el ___ de ___________ de 2022 
 
(**) En el cas de menors d’edat, la inscripció no es considerarà vàlida sense la signatura dels seus pares o tutors legals. 
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 Material necessari per l’activitat : 

• Piscina: banyador, ulleres, gorro, xancles i  tovallola. 

• Rollers + proteccions (casc, proteccions genolls, canells i colzes). 

• Bici de muntanya, paravent, casc (el mateix que per els Rollers) i guants (opcionals). 

• Roba esportiva, bambes de muntanya i/o botes de muntanya. 

• Motxilla amb: 

 Esmorzar, 

 aigua, beguda, 

 Barretes, 

 Gorra i crema solar. 
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