Sergi Solivelles Castillo (Tel. 647 085 517)
info@nordicwalkingcollserola.com / www.nordicwalkingcollserola.com
- Instructor de Marxa Nòrdica per INWA: Registre número: INWA SP-222-18
- Trainer de Modern Nordic Walking Academy
- Entrenador Esportiu d’atletisme de base pel Consell Català de l’Esport
(Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya: Núm. ROPEC 025976)

INSCRIPCIÓ SORTIDES REGULARS TRIMESTRALS DE MARXA NÒRDICA
DADES ALUMNE/A SOL·LICITANT
Nom i cognoms del/de la sol·licitant:
Data de naixement:

DNI

Domicili:

Codi postal:

Municipi:

Província:

Tels:

Adreça electrònica:

GRUPS * (abans d’assenyalar el dia, és indispensable haver parlat amb l’instructor/a. Els grups tindran un mínim de tres i
un màxim d’unes 20 persones)
Dimecres de 18.45 a 21.00 h

Divendres de 18.00 a 20.15 h

*Els grups es crearan de la forma més homogènia possible tenint en compte criteris de valoració com ara: l’estat de forma de qui participa, el ritme de la marxa,
l’edat i les patologies incapacitants per poder seguir el ritme de la resta del grup.

AUTORITZACIÓ MÈDICA:
Declaro sota la meva responsabilitat que he estat
sotmès/esa a revisió mèdica i que he estat trobat
apte/a per a la pràctica esportiva.
Signatura

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE:
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1
de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, atorgo a l’organització el consentiment per poder
publicar fotografies clarament identificables a: web i xarxes socials
de Nordic Walking Collserola i a d’altres mitjans escrits.
En cas contrari marqueu la casella

MODALITATS DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA O INGRÉS AMB BIZUM:
• Fer transferència bancària al número de compte: ES81 3025 0014 0414 0004 7700 (Caixa d’Enginyers)
Concepte: Nom de l’usuari o usuària - sortides regulars de marxa nòrdica indicant el trimestre.
• Fer transferència per BIZUM: (Mòbil Sergi: 647085517)
Abans d’iniciar les classes de cada trimestre cal haver fet el pagament.
• RENOVACIÓ AUTOMÀTICA: La inscripció pel següent trimestre és automàtica. Quedareu inscrits automàticament al
mateix grup que heu assistit durant el curs. En cas de voler efectuar algun canvi cal que us poseu en contacte amb en
Sergi Solivelles.
• PER DONAR-SE DE BAIXA: En cas que us vulgueu donar de baixa, haureu d’emplenar el full de baixa i enviar-lo a
info@nordicwalkingcollserola.com
Signatura de l’Alumne/a

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de Nordic Walking Collserola (Sergi Solivelles) per portar a terme
el vostre tràmit, sol·licitud i procediments administratius per part de Nordic Walking Collserola (Sergi Solivelles). Les vostres dades no seran cedides a
tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Podreu accedir, rectificar i exercir la resta de
drets enviant un correu electrònic a info@nordicwalkingcollserola.com indicant “Ref. Protecció de dades” i adjuntant una còpia del vostre DNI.

