
 

                                                        
   

                                                                                                                                                                        
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                     CURS 2013-14 
 
AIKIDO             : Iniciació  a les tècniques de defensa personal. 
Horari:    Dilluns de 17:15h a 18:45h  
 
BÀSQUET       :  Iniciació i tecnificació. La competició es realitzarà al CEEB. 
Horari:    Dilluns de 17:15h a 18:15h. 

  Dimecres de 16:30 a 17:30h 
 
FUTBOL SALA: Iniciació i tecnificació. La competició es realitzarà al CEEB. 
Horari:    Dimarts de 17:15h a 18:15h / 18:15h a 19:15h 

  Dijous de 16:30h a 17:30h / 17:30h a 18:30h   
 
HIP- HOP         : Iniciació i tecnificació. La competició es realitzarà al CEEB. 
Horari:    Dimecres de 16:30 a 18h 
 
VOLEIBOL       : Iniciació i tecnificació. La competició es realitzarà al CEEB. 
Horari:   Dimarts de 17:15h a 18:15h / 18:15h a 19:15h 
      Dijous de 16:30h a 17:30h / 17:30h a 18:30h 
 
PAGAMENT 
 
Els pagaments es faran trimestralment:  
1r Trimestre   75€   (2 dies)   /  45€  (1 dia) 
2n Trimestre  75€   (2 dies)   /  45€  (1 dia) 
3r Trimestre   50€   (2 dies)   /  30€  (1 dia) 
*Inclou les despeses de Competició dels partits del CEEB.  
 
El pagament de la quota trimestral es farà domiciliat, on per aquest procés la 
família del alumne haurà de ficar en la següent graella el número de compte 
pertinent al seu compte bancari. 
                                           
* Les competicions es realitzaran els Divendres a la tarda, a partir de Gener. 
* Els desplaçaments als partits són responsabilitat dels pares.  
* Les activitats acaben al Maig. 
 
Tal i com s’exposa al RRI (Reglament de règim intern) el centre es reserva, sota el seu criteri, el 
dret de sancionar o expulsar de les activitats extraescolars a aquells alumnes que cregui 
convenient, sense possibilitat de recuperar l’ import de la quota. 

 
 
 

Alumne/a: 

Curs: Data Naixement: 

DNI/NIE: CAT-SS: 

Adreça: 

Tel. fix: Tel. Mòbil: 

Núm. Compte Bancari: 

Correu electrònic: 

 
LES ACTIVITATS COMENCEN EL DIA 1 D’OCTUBRE 

 
 LLIURAR LA INSCRIPCIÓ A CONSERGERIA 
 
ACTIVITAT: 

 AIKIDO 
 BÀSQUET  
 FUTBOL SALA  
 HIP - HOP 
 VOLEIBOL  
( marqueu l’esport triat amb una “x” ) 

 
Sr./Sra.                                      (pare, mare o tutor legal) accepto les 
condicions detallades. 
 
Signatura:  
 
                    
 
 
 
Barcelona,         de                             de     2012             
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