FULL D’INSCRIPCIÓ
ABONAT Nº - …………………

DATA D’ALTA - ………………….

OBSERVACIONS - ……………………………………………………………………………………………..
DADES DE L’ABONAT –
* Cognoms - ………………………………………………………………………………………………………….…...
* Nom - ………………………………………………………………………………………………………………..……
* D.N.I. - ……………………………………….….. * Data de naixement - ……………………………………..…..
* Adreça - …………………………………………………………………….......................... …………………………
* Població - ...............................................................................................* Codi Postal - ..................................
* Telèfon - ………………………………………… * Mòbil - ………………………………………………………….
* Correu electrònic – NO en tinc SI en tinc - ……………………………………………………………………………………….
(Escriure el correu electrònic amb MAJUSCULES)

TIPUS DE QUOTA –
Abonat individual total adult
Abonat individual total jove
Abonat individual total gent gran
Abonat en grup (2 persones)
Abonat en grup (3 persones)
Abonat en grup familiar (2 persones)
Abonat en grup familiar (3 persones)
Abonat en grup familiar (4 persones)
Abonat piscina + Spa

Abonat cap de setmana individual
Abonat cap de setmana en grup (2 persones)
Abonat cap de setmana en grup (3 persones)
Abonat cap de setmana en grup familiar (2 persones)
Abonat cap de setmana en grup familiar (3 persones)
Abonat cap de setmana en grup familiar (4 persones)
Abonat piscina
Altres - .......................................................................

RELACIONS – (abonats familiars o en grup)

CLASSES DE GIMNÀSTICA –
Activitat - …………………………………………………...........…
Dies a la setmana i horari - ………………………………………..

SEPA – ORDRE DE DOMICILICIÓ DÈBIT DIRECTE

IBAN –
SWIFT / BIC (codi entitat) –
(8 o 11 dígits)
Mitjançant la signatura de la present ordre de domiciliació, el deutor a dalt indicat autoritza a NAT’S SPORT, S.A. amb
CIF – A59032508, que a partir d’aquesta data i amb caràcter periòdic i de forma indefinida mentre durin les relacions
comercials entre les dues parts:
A) A NAT’S SPORT, S.A. a enviar ordres a la seva entitat financera per girar efectes al seu compte
B) A la seva entitat financera a girar els imports corresponents al seu compte d’acord amb les ordres de NAT’S
SPORT, S.A.
Documentació necessària –
• Una fotografia de carnet de l’abonat
• Fotocopia DNI
Nota –
Si un menor d’edat vol donar-se d’alta al centre, ha de venir acompanyat del pares o representants en el moment de la
inscripció.

Signatura de l’abonat

Signatura i DNI de qui autoritza

Informem que les dades personals que poden constar en aquest document, estan incorporades en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, per
gestionar la nostra relació negocial. Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per escrit a NAT’S
SPORT, S.A. , Carretera Manresa – Vic, s/n – 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona

