CLASSES DIRIGIDES LLAGOSTERA
Nom: _______________________________

Cognoms: _________________________________________

DNI: ________________________________

Telèfon: _______________________________

Data de Naixement: ___________________________

Sexe: Home

DONA

Correu electrònic: ____________________________________________________________
Adreça: _____________________________________________________________________
Codi Postal: _________________________
Població: ___________________________________________________________________

Nombre d’hores a la setmana _
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EN FORMA 9:00 – 10:00
EN FORMA 10:00 – 11:00
FUNCIONAL TRAINING 20:00 - 21:00
FUNCIONAL TRAINING 21:00 - 22:00
PILATES 20:00 – 21:00
PILATES 21:00 – 22:00
ESTIRAMENTS 20:00 -21:00
ESTIRAMENTS 21:00 -22:00
IOGA
Triar les opcions seleccionades

Preus:

1 sessió setmanal ....................
2 sessions setmanals ..............
3 sessions setmanals ..............
4 sessions setmanals ..............

Generalistes
21€ / mes
29€ / mes
33€ / mes
35€ / mes

Ioga
26€ / mes
46€ / mes

La realització de les activitats està subjecte a un número mínim de participants
Les quotes mensuals es cobren per avançat mitjançant rebut bancari domiciliat amb venciment al dia 1 de cada mes. La primera quota es carregarà el dia 1 d’octubre.En les inscripcions
que es realitzin una vegada iniciat el mes, la quota mensual es prorratejarà i només es cobrarà la part proporcional del que quedi del mes.Canvis i baixesEls canvis d’activitats i/o dies s’han
de tramitar abans del dia 25 del mes anterior al qual es vol que tinguin efecteSi vols donar-te de baixa d’una activitat o de totes les activitats, ho has de sol·licitar abans del dia 25 del mes
anterior al qual vols que tingui efecte

Tractament de dades
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent: El responsable de les dades facilitades
lliurement és BARCELONA SPORT MANAGEMENT (NIF B55145270), amb seu a RIELLS I VIABREA, Girona, telèfon 607465546 i correu electrònic llagostera@sdmoviment.com .En nom de
l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat
amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones usuàries. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.Tens dret a obtenir confirmació sobre si BARCELONA SPORT
MANAGEMENT estem tractant les teves dades personals per tant tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades

Accepto el tractament de les meves dades

Signatura:

