INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ESCALADA
2020-2021
Dades personals.
Nom/Cognoms:
Adreça:
Població:

C.P:

Data de naixement:

Passaport/DNI:

Correu electrònic:

Tlf:

Quotes
✔
✔
✔
✔

45.00€

Quota Mensual
Quota Trimestral
Quota Anual
Lloguer peus de gat

125.00€
310.00€
12.00€/Mes

*IGI INCLÒS

Per motius relacionats amb la Covid-19, i per poder garantir la seguretat i la higiene, aquest curs vinent hem eliminat
la tarifa que inclou els peus de gat. Tots els nens de l'escola d'escalada han de tenir els seus propis peus de gat.

Si feu la inscripció abans del mes de Setembre gaudireu d'un 5% descompte sobre la quota anual, i trimestral, a
més a més d'un 15% de descompte sobre els peus de gat Scarpa.
Horaris Escola Escalada: Nou Rocòdrom.
Hores

Dilluns

Dimarts

18h00 a 19h00

8-11 anys (B - C)

12 a 15 anys (A - B)

19h00 a 20h00

Adults

Horaris Escola Escalada: Rocòdrom Bloc Cafè.
Hores
Dilluns
Dimarts
17h45 a 18h30

5 a 7 anys (A)

18h45 a 19h30

Dimecres

Dimecres

Dijous

Divendres

12 a 15 anys (B - C)

8-11 anys (A)

Dijous

Divendres

5 a 7 anys (A)
5 a 7 anys (A)

Autoritzacions.
✔ Autoritzo a Bloc Cafè a prendre imatges del meu ﬁll/a i a uXlitzar-les a les xarxes socials: si _

no_

✔ Autoritzo a Bloc Cafè a què em faci arribar informació relaXva a les acXvitats relacionades amb el centre: si _

no_

✔ Autoritzo a Bloc Cafè a fer els càrrecs al nº de compte AD___/_______/_______/_______/_______/_______ del Banc
________________de quotes, i altres serveis relacionats amb l'acXvitat del centre.
Signat:
De conformitat amb la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualiﬁcada de protecció de dades Personals, s'informa la persona interessada
que les seves dades passaran a formar part del ﬁtxer de socis de Bloc Cafè, amb la ﬁnalitat d'enviar informació relaXva a noacies,
convocatòries, gesXó de socis, publicitat, etc. Així mateix s'informa la persona interessada que l'adreça on es poden exercir els drets
d'accés, recXﬁcació, suspensió i oposició serà la nostra Seu Social situada a la Baixada del molí 7-9-11.

Baixada del Molí 7-9-11, AD500 Andorra la vella Tlf: +376 861777
info@bloccafe.com
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