FULL D’INSCRIPCIÓ 2017-2018
NASCUTS ENTRE EL 2011 i EL 2013 (PRE-BENJAMINS) - 1 o 2 dies per setmana a triar entre:
Dilluns i divendres de 17.30 a 18.30 h.
Dimarts de 16.45 a 17.45
*1
Dimecres de 16.50 a 17.50 *2
(80 € / trim. 2 dies - 50 € / trim. 1 dia)
Dilluns de 16.45 a 17.45
*3
NASCUTS ENTRE 2007 i 2010 (BENJAMINS I ALEVINS) - 1 o 2 dies per setmana a triar entre:
Dilluns, dimarts i/o divendres 17.30 a 18.30 h. (Alevins el divendres de 17,30 a 19 h.)
Dimarts de 16.45 a 17.45
*1
Dimecres de 16.50 a 17.50 *2
(90 € / trim. 2 dies - 60 € / trim. 1 dia)
Dilluns de 16.45 a 17.45
*3
NASCUTS ENTRE 2005 i 2006 (INFANTILS) - 2 dies per setmana a triar entre:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 17.30 a 19 h
(100 € / trimestre)
NASCUTS ENTRE 2003 i 2004 (CADETS) - 3 dies per setmana a triar entre:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 17.30 a 19 h
(110 € / trimestre)
Servei de recollida: *1 - DIMARTS: recollida de l’Escola Sedeta i Jovellanos a les 16.30 h.
*2 - DIMECRES: recollida de l’Escola Sagrada Família i Fructuós Gelabert a las 16.30 h.
*3 - DILLUNS: recollida de l’Escola Sedeta a les 16.30 h.
Alevins, infantils i cadets desplaçament a la pista de la MAR BELLA en autocar tots els DIVENDRES
(entrenament d’hora i mitja)

Pre-benjamins i benjamins també ENTRENAMENT EN ANGLÈS i desplaçament
2 divendres al mes en autocar a la pista de la MAR BELLA
MATRÍCULA DE 80 €
(inclou xandall i roba d’entrenament) per als nous atletes.
RENOVACIÓ DE MATRÍCULA DE 40 €
(Per a atletes que ja entrenaven amb nosaltres el darrer curs, que inclou material esportiu).
DESCOMPTES:

- 35% en cas d’entrenar un únic dia.
- 25% pel primer germà (a descomptar de la quota més baixa).
- 50% pel segon i tercer germà (a descomptar de la quota més baixa)

SOL.LICITUD DE MATRÍCULA
Nom i cognoms de l’atleta: ................................................................................................................................
Data de naixement: .............................................................................................................................................
Si feu la preinscripció abans del 21 de juny us regalem una samarreta!
Marqueu la vostra opció:
RENOVACIÓ (40 €) a ingressar al número de compte corrent de
“La Caixa” ES70 2100 0591 4102 0016 6058 amb el nom de l’atleta com a concepte.
MATRÍCULA NOVA (80 €) a ingressar al número de compte corrent de
“La Caixa” ES70 2100 0591 4102 0016 6058 amb el nom de l’atleta com a concepte.
En aquest cas heu de fer la inscripció pel formulari de la pàgina web
www.bcnatletisme.cat a la secció ESCOLA.

GRUPS PER EDAT (Assenyaleu els dies d’entrenament que desitgeu):
Dilluns...
Dilluns...
Dilluns...
Dilluns...
Dilluns...

PRE-BENJAMÍ (2011 en endevant): A triar 1 o 2 dies
Dimarts...
Dimecres...
Divendres...
BENJAMÍ (2009-2010): A triar 1 o 2 dies
Dimarts (16.45 a 17.45)...
Dimarts (17.30 a 18.30)...
Dimecres...
ALEVÍ (2007-2008): A triar 2 dies
Dimarts...
Dimecres...
Divendres...
INFANTIL (2005-2006): A triar 2 dies
Dimarts...
Dimecres...
Divendres...
CADET (2003-2004): A triar 3 dies
Dimarts...
Dimecres...
Divendres...

Divendres...

