
 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

INSTITUT VILADOMAT 

 

Activitats esportives 

 

Activitats no esportives 

 

 

Activitats d’adults 

 

 

*S’estableix un mínim de 10 inscrits per a la realització de les activitats de futbol, bàsquet, voleibol, i 

fotografia. En el cas de patinatge, hip-hop, ioga i audiovisuals el mínim d’infants inscrits serà de 8. 

Activitats Cursos Dies Horari Preu/Mes Apunta’m 

Ioga 1r a 4rt Dimecres 16:00 a 17:00 14€ 

Vòlei 1r a 2n Dilluns i Dimecres 17:00 a 18:00 31€ 

Vòlei 3r a 4rt Dilluns i Dimecres 17:00 a 18:00 31€ 

Patinatge artístic 1r a 4rt Dimarts i dijous 18:00 a 19:00 24€ 

Hip-hop 1r a 2n Dimarts i dijous 18:00 a 19:00 24€ 

Hip-hop 3r a 4rt Dimarts i dijous 19:00 a 20:00 24€ 

Futbol sala 1r a 2n Dilluns i dimecres 18:00 a 19:00 31€ 

Futbol sala 3r a 4rt Dilluns i dimecres 18:30 a 20:00 38€ 

Bàsquet 1r Dimarts i dijous 19:00 a 20:00 31€ 

Bàsquet 2n Dimarts i dijous 19:00 a 20:00 31€ 

Activitats Cursos Dia Horari Preu curs Sessions curs Apunta’m 

Fotografia 1r nivell 1r a 4rt Dijous 16:00 a 18:00 65€ 10  

Fotografia 2n nivell 1r a 4rt Dijous 16:00 a 18:00 60€ 10  

Fotografia 3r nivell 1r a 4rt Dijous 16:00 a 18:00 60€ 10  

Audiovisuals 1r a 4rt Dimarts 16:00 a 17:30 42€ anual  

Activitats Dia Horari Preu/mes Apunta’m 

Ioga  Dimarts 20:30 a 21:30 18€ 

Ioga Dijous 20:30 a 21:30 18€ 

Futbol Dimarts 21:00 a 22:00 9€ 

Bàsquet Dimecres 21:00 a 22:00 9€ 



 
 

 

 
Signant aquest full d’inscripció autoritzo a TEAM a: 

- Autoritzo la participació del meu fill/a a les activitats a les quals l’he inscrit, i declaro que no pateix cap malaltia o lesió 
que l’impedeixi la realització d’aquestes. Així mateix autoritzo al responsable de l’activitat a prendre les decisions 
mèdiques que fossin necessàries en cas de no poder localitzar els pares/tutors en una situació d’urgència. 

- Autoritzo la captació d’imatges del meu fill/a durant les activitats i que aquestes s’enviïn per correu electrònic a les 
famílies dels nens participants.  

- Autoritzo que TEAM faciliti als responsables de l’activitat de robòtica i fotografia els llistats amb els noms, cognoms, 
curs i dades de contacte dels alumnes inscrits en dites activitats  

- L’import corresponent a les activitats marcades es cobrarà mitjançant domiciliació bancària entre els dies 1 i 10 de cada 
mes o d’inici de trimestre. Les altes i baixes hauran de ser comunicades abans del dia 20 de cada mes, si es comuniquen 
passat aquest dia, s’efectuarà el càrrec i no serà possible la devolució de l’import. En cas de devolució d’un rebut es 
cobrarà un recàrrec de 5€ per cobrir les despeses generades. L’impagament de les quotes implica la pèrdua immediata 
del dret de participació en les activitats. 

 
 

Nom i cognoms ALUMNE                                                                                                                                                                .    

Curs i Classe                          Data de Naixement                                     Nº Targeta CatSalut                                                      . 

Nom i cognoms PARE/MARE:  

DNI:                                                                           TELÈFON: 

Nom i cognoms PARE/MARE: 

DNI:                                                                           TELÈFON: 

EMAIL: 

NÚMERO DE COMPTE:  

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

                        

 

 

TITULAR           Mare Pare Altres – Nom Cognom _________________ DNI ______________    
 

Altres telèfons de contacte: 

Autorització per a que el meu fill/a marxi sol a casa: 

Observacions mèdiques/al·lèrgies: 

Les dades que ens faciliteu en aquest formulari es faran servir exclusivament pel correcte funcionament de l’activitat. 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat de ASOCIACIÓN DEPORTIVA, 

EDUCATIVA Y DE OCIO TEAM, protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació podran dirigir-se a l'adreça electrònica 
info@team-org.com o per escrit a ASOCIACIÓN DEPORTIVA, EDUCATIVA Y DE OCIO TEAM, carrer Còrcega 211, local 4,08036 Barcelona. 

Data:_____________________DNI:_____________________Signatura:____________________________  
 

ENTREGAR INSCRIPCIONS EN PAPER A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA 


