
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DIRIGIDES 2022-2023  

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual 
i/o automatitzada per la FUNDACIÓ BTT (C/ Pintor Goya s/n, 08197 Valldoreix), i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’ AEPD pel manteniment de la 
relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza l’ utilització d'imatges personals per a la seva difusió.  
En cas contrari, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A QUE LES FOTOGRAFIES EN LES QUE SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ DEL CLUB. La signatura d’aquest document comporta l’autorització perquè l’alumne pugui assistir a les sortides de l’escola fora del Club. En cas de no 
autoritzar les sortides, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A FER LES SORTIDES DE L’ESCOLA.  

 

 

* Omplir amb majúscules Data d’inscripció  

  DADES ALUMNE           

Nom  DNI   

Cognoms  

Adreça  Data Naixement  

Codi Postal  Població  Soci  Si ☐ No ☐ Fill soci  Si ☐ No ☐ 
 

Nom (Pare / Mare / Tutor)  

Telèfons    

E-mail  

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT: 

Es prega puntualitat, l’escalfament és molt important per assolir els objectius sense risc de lesions. 
Porteu aigua i tovallola, així com una equipació adequada a l’activitat. 
Notifiqueu qualsevol patología, lesió o malaltía que pugui afectar-vos en la pràctiva d’exercici físic. 
Desconnecteu el telèfon durant les sessions. 
 
Informació: 
ALTA: Per assistir a les classes cal estar inscrit, pel que us heu de donar d’alta en AA.DD., omplint el full 

d’inscripció corresponent, (a les mateixes classes o a recepció). 
BAIXA: Les baixes s´han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior (a les mateixes classes o a recepció) 

(presencial (full de baixa) o e-mail). 
TORNAR: Una vegada us heu donat de baixa, si voleu tornar a inscriu-re-us a les classes, haureu d’abonar una 

matrícula de 35€ (matrícula de reenganxe). 
HORARI: L’horari d’AA.DD. pot variar en Setmana Santa, Nadal i Estiu. 
ESTIU: Durant el mes de JULIOL no hi haurà AA.DD als MATINS durant les setmanes de Campus Aventura. 

Durant el mes d’AGOST no hi haurà AA.DD. i per tant no es passarà facturació. Al Setembre seguirem amb les 
classes i es facturarà a tothom que no s’hagi donat de baixa anteriorment. 
FACTURACIÓ: El pagament d’AA.DD. es realitzarà mitjançant compte bancari. Es passarà el rebut del mes per 

avançat. A finals de setembre es cobrarà doble (setembre + octubre). També tens l’opció de treure un 
abonament per 10 sessions (informa’t). 
OFERTES: Els nous socis tenen un mes de prova GRATUÏT a les AA.DD. 

Tothom que ho desitgi pot venir a provar una classe sense compromís. 
                                                                                              

PREU MENSUAL 

SOCI 23 € mes 

NO SOCI 42 € mes 

 
 

PAGAMENT 

Titular del compte  

Nº de IBAN  

 
* A omplir pel departament de facturació  

 

PAGAMENT MENSUAL  

Import mes   

% Descompte   

Total mes     Signatura : 

 
Mes informació als tels. 93 6741117 / 93 5442629 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / 
www.clubesportiuvalldoreix.com  

http://www.fundaciobtt.com/


INSCRIPCIÓ ENTRNAMENTS PERSONALS 2022-2023  

En aplicació de l'article 5 de la LleiOrgànica 15/1999 de Protecció de Dades, usinformem que les vostresdadesseranrecollides i tractades de 
manera manual i/o automatitzada per la FUNDACIÓ BTT (C/ Pintor Goya s/n, 08197 Valldoreix), i incorporades al fitxercorresponentregistrat a l’ 
AEPD pelmanteniment de la relacióestablerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza l’ 
utilitzaciód'imatgespersonals per a la sevadifusió.  En cas contrari, marqui la següentcasella:  NO AUTORITZO A QUE LES 

FOTOGRAFIES EN LES QUE SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB. La signatura d’aquestdocument comporta l’autorització 
perquè l’alumnepuguiassistir a les sortides de l’escolafora del Club. En cas de no autoritzar les sortides, marqui la següentcasella:  NO AUTORITZO A FER LES 
SORTIDES DE L’ESCOLA.  

 

 
 
 

* Omplirambmajúscules Data d’inscripció  

DADES ALUMNE 

Nom  DNI  

Cognoms  

Adreça  Data Naixement  

Codi Postal  Població  Soci  Si ☐No☐Fillsoci  Si ☐No☐ 
 

Nom(Pare / Mare / Tutor)  

Telèfons    

E-mail  

 

 
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT: 

Es pregapuntualitat, l’escalfamentésmoltimportant per assolirelsobjectiussenserisc de lesions. 
Porteuaigua i tovallola, així com una equipacióadequada a l’activitat. 
Notifiqueu qualsevol patología, lesió o malaltía que pugui afectar-vos en la pràctica d’exercici físic. 
Desconnecteu el telèfon durant les sessions. 
 
 
Informació: 
ALTA: Per assistir a les classes cal estar inscrit, pel que us heu de donar d’alta., omplint el full d’inscripció 

corresponent, (a les mateixes classes o a recepció). 
BAIXA: Les baixes s´han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior (a les mateixes classes o a recepció) 

(presencial (full de baixa) o e-mail). 
 
 

 
Preu per sessió i per persona 

  
   

  

  1 PERSONA 2 PERSONES A partir de 3 PERSONES 

SOCI 26 € 18 € 15 € 

NO SOCI 33 € 22,50 € 18 € 
 
 
 
 

PAGAMENT 

Titular del compte  

Nº de IBAN  

 
 
 
 

Mes informacióals tels. 93 6741117 / 93 5442629 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / 
www.clubesportiuvalldoreix.com 

http://www.fundaciobtt.com/

