
Activitats de 1r a 4t d’ESO:

Activitats de 1r i 2n de 

batxillerat

Organitza:
Col·labora: 

Amb el suport de: 

Els extraescolars esportius, consisteixen en 
activitats esportives fora de l’horari lectiu, 
adreçades a joves estudiants dels instituts 
de la comarca.

Aquestes activitats es portaran a terme al 
llarg de tot el curs escolar i amb la finalitat 
que es practiquin en el mateix centre 
educatiu.

> Horari: 16.15 a 17.15 h

> Lloc: A les instal·lacions del propi institut 
(sempre i quan s’arribi al mínim per grup. En cas 
contrari es portarà a terme al centre educatiu 
amb més inscripcions)

> Durada: D’octubre a maig

> Preus: 12,00 € mensuals per activitat

> Formes de pagament:
> Abonament del total en el moment de fer 
la inscripció. Es pot escollir fer-lo en efectiu 
o rebut domiciliat

> Abonament fraccionat. Rebut domiciliat 
amb 8 mensualitats.

> Inscripcions

> Opció 1: www.ceplaestany.cat 

> Opció 2: Trucar al 972 58 13 44

> Opció 3: Entrega de la butlleta a les 
oficines del Consell Esportiu del Pla
de l’Estany

> Dilluns: Esports de Raqueta 
 (Bàdminton i Tennis) 
> Dimarts: Vòlei
> Dimecres: Rugbi
> Dijous: Hip Hop i Zumba

> Dilluns: Vòlei

Consell Esportiu del Pla de l’Estany
Centre de Tecnificació La Farga | consellesportiu@ceplaestany.cat | 972 581 344

Més informació al Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany o al coordinador esportiu del centre.



Dades de l’esportista

Nom i Cognoms: .............................................................

............................................................................................

Data Naixement: ............................................................  

Població:  .........................................................................

Telèfon de contacte

............................................................................................

Correu electrònic del pare/mare: 

............................................................................................

Nom de l’institut: ...........................................................  

Curs que farà: .................................................................

Activitat escollida

........................................................ ,  ....................

de ......................................de 2015

Autorització drets d’imatge

En/na  ...............................................................................

............................................................................................ ,

amb DNI núm. ................................................................. , 

sí   no  autoritzo que la imatge

del meu fill/a ..................................................................

..............................................................................................

pugui aparèixer en fotografies corresponents a les 

activitats realitzades dins del programa i també 

es pugui publicar en fulletons i pàgines web. 

 Dilluns: Vòlei

Pagaments

Pagament del 100% en el moment de la inscripció  

 En efectiu    Rebut domiciliat 

Pagament fraccionat

 Amb 8 mensualitats per mitjà de rebut 

domiciliat

Jo ........................................................................................

............................................................................................

amb DNI ............................................................................

autoritzo que el Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

faci el/s càrrec/s en el meu compte:

Codi IBAN    Entitat  

Núm. oficina  DC  

Núm. compte  

 SÍ   NO          Vull rebre informació de les 

activitats del Consell Esportiu que es porten a 

terme al llarg del curs via correu electrònic 

............................................................................................

BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ

Activitats de 1r a 4t d’ESO:

Activitats de 1r i 2n de 

batxillerat

 Dilluns: Esports de Raqueta 
 (Bàdminton i Tennis) 

 Dimarts: Vòlei
 Dimecres: Rugbi
 Dijous: Hip Hop i Zumba
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