Data sol·licitud

Cal presentar carnet Família
Nombrosa o Monoparental

Comprovació
Padró
Total a pagar

Piscina estiu 2022
FULL DE SOL·LICITUD
ABONAMENT INDIVIDUAL ADULTS I GENT GRAN

Sol·licito la bonificació de l’abonament de temporada de la Piscina Municipal de la Zona Centre
(marqueu amb una creu l’abonament que sol·licita)

ABONAMENT TEMPORADA
Del 17 d e ju n y al 4 d e set emb re

Abonament Individual Adults (25 a 64 anys)
Abonament Individual
“
Abonament Individual
“
Abonament Individual
“

60 dies (120.00€)
30 dies (90.00€)
20 dies (80.00€)
10 dies (65.00€)

Abonament
Abonament
Abonament
Abonament

60 dies (70.00€)
30 dies (50.00€)
20 dies (40.00€)
10 dies (35.00€)

Individual + 65 anys
Individual
Individual
Individual

“
“
“

Bonificat Empadronat
Bonificat Monoparental
Bonificat Nombrosa
Bonificat + 65 anys

Dad es d el t it u lar d e l’ ab o n amen t d e p iscin a
Nom:

Cognoms:

Adreça:

DNI:

Població:

e-mail:

Data Naixement:

Codi Postal:

Telèfon:

*El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit a les nostres oficines o bé per transferència / ingrés al
BBVA en el núm. de compte que es facilitarà a l’hora de fer la inscripció.
*He llegit i accepto les normes d’ús intern de la piscina d’estiu de la Zona Esportiva Centre
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, accepto el tractament
informatitzat de les anteriors dades personals, que s’incorporen a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Montcada
i Reixac, amb la finalitat de realitzar una correcta gestió del Servei. En qualsevol moment, podré exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades o a alguna de les finalitats esmentades
mitjançant escrit dirigit presentat en el Registre l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
No es pot enregistrar imatges o fotografies en el recinte de la Zona Esportiva Centre sense autorització escrita.
Manifesto que totes les dades donades en aquest formulari són correctes
Montcada i Reixac, a

de

Signatura titular:

de 2022

Nota: Aquest imprès s’ha d’omplir amb lletra clara i lliurar-lo a les oficines amb el justificant del pagament
corresponent, si no la inscripció no serà vàlida.

