ESTADI MUNICIPAL JOAN SERRAHIMA C/ POLVORÍ 5-7

GRUPS D’INICIACIÓ
SUB 6 - Grup 1 (anys 2015 - 2016)
Horari: Dmt-dj 18:00h a 19:00h
Quota temporada: 450€ (Matrícula de 75€ + 5 Quotes bimestral de 75€)
SUB 8 - Grup 2 (anys 2013 - 2014)
Horari: Dmt-dj 18:00h a 19:00h
Quota temporada: 450€ (Matrícula de 75€ + 5 Quotes bimestral de 75€)
SUB 10 - Grup 3 (anys 2011 - 2012)
Horari: Dmt-dj 18:00h a 19:30h
Quota temporada: 510€ (Matrícula de 85€ + 5 Quotes bimestral de 85€)
NOTA: S’entregarà als pares el llistat de competicions a les que l’atleta és molt important que
assisteixi. La possibilitat d’entrenaments sense competició NO ES CONTEMPLA.
* Si són 2 germans o més s’aplica el 10% de descompte a la quota bimestral.
** Quota anyal: 10% descompte al pagar la quota total de la temporada en el moment de la inscripció.
*** La matrícula no té descomptes.
Per a qualsevol informació podeu adreçar-vos a la mateixa pista d’atletisme i preguntar per:
AAC 93.423.33.92
Manel Castro 629.78.80.88
Ricard Llorens 675.67.43.89
e-mail: secretaria.aac@gmail.com

web: www.aacatalunya.net
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NOTA: La possibilitat d’entrenaments sense competició NO ES CONTEMPLA.
Autoritzo a AAC a fer fotos o vídeo del meu fill/a a les competicions i entrenaments i disposar
d’ells per a temes informatius (web, facebook, cartells,...).
SI
NO

Signatura:

SERRAHIMA 2019-2020

Entregar la butlleta a la pista de atletisme amb 1 fotos, fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT (només els
nous), informe mèdic conforme el nen/a es apte per la pràctica de l’esport (només els nous), i el resguard del 1er
pagament d’inscripció realitzat al nostre número de compte corrent del Banc de Sabadell (ingrés o transferència):
AACatalunya C.C: ES06 0081 0185 18 0001349743. Inclou samarreta d’escalfament + dessuador o jaqueta + 2
peces de roba de competició a escollir entre samarreta de competició o top; pantaló curt o malla curta o calceta; o
qualsevol altra combinació dins d’aquestes variants. Qualsevol altra material Agrupa s’abonarà a part.

