
Fitxa d'inscripció Escoles Esportives del Club Athlètic Massalfassar
BÀSQUET     FRONTENNIS     FUTBOL SALA     HOQUEI PATINS     MULTIESPORT

Nom i cognom pare/mare/tutor D.N.I o  N.I.E

Telèfon fixe Telèfon mòbil Correu electrònic

 Ets soci/a del Club Athlètic Massalfassar?

inscriu al menor d'edat

Nom i cognoms Data de naixement Edat

Domicili Població CP

a l'Escola Esportiva de
 BÀSQUET (2003-2004-2005): Dilluns i dimecres de 18 a 19h.
 BÀSQUET (2000-2001-2002): Dilluns i dimecres de 19 a 20h.

 FRONTENNIS ESCOLAR (2001-2004): Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30h.
 FRONTENNIS FEMENÍ (Nascudes abans de 1998): Dimarts i dijous, de 18:30 a 19:30h.

 FUTBOL SALA BENJAMÍ (2003-2004): Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30h.
 FUTBOL SALA ALEVÍ-INFANTIL (1999-2002): Dimarts i dijous, de 17:30 a 18:30h.

 HOQUEI PATINS (2001-2004): Dilluns i dimecres, de 18:30 a 19:30h.

 MULTIESPORT (2005-2006-2007): Dilluns i dimecres, de 17,30 a 18,30 h.

Cada activitat té un preu de  40€ per trimestre, i  30€/trimestre la segona activitat  o el segon germà i 
successius, per als socis del Club Athlètic Massalfassar.  

Per als no socis el preu de cada l'activitat és de 50€/trimestre.

Massalfassar a       de setembre de 2012         Signat:

La quota de soci familiar és de 20 € a l'any i inclou a tots els membres de la família.

(Per formalitzar la inscripció cal enviar esta fitxa-la reomplida i signada a 
info@athleticmassalfassar.com, o entregar-la a qualsevol membre de la Junta: 

Ángel Ferrández, Emili Forner, Eva Pérez, Joaquín Sopena, José Manuel 
Doménech o Paco Guillem)

Més informació: www.athleticmassalfassar.com

Segons  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  li  informem  que  el  Club  Athlètic  
Massalfassar incorporarà les seues dades a fitxers, que s'utilizaran per als fins d'esta sol·licitud i no se cediran a cap tercera persona, excepte 
per obligacions legals i a altres entitats que siguen les destinatàries del tractament. Adicionalment autoritza al Club Athlètic Massalfassar a  
comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant els seus propis arxius .

mailto:info@athleticmassalfassar.com
http://www.athleticmassalfassar.com/

