
               
INFORMACIÓ BÀSQUET ESTIU 2019: 6-12 ANYS 
 

 

MODALITATS DE PAGAMENT           
Només a través de:   

- Targeta de crèdit o de dèbit. 

- Domiciliació bancària. 

- Ingrés al compte corrent ES32 0081 0062 8100 0193 2398, tot indicant el nom i cognoms de l'inscrit i el 

nom del campus (Bàsquet Estiu 2019: 6-12 anys). 

 

CONDICIONS PAGAMENT           
El campus es podrà facturar en la seva totalitat el dia d’inscripció.  

 

En cas que vulgui fraccionar el pagament, es podrà acollir a les següents condicions: 

 

1. Fraccionat en tres pagaments si t’inscrius abans del 12 de maig de 2019 

 Primer pagament: serà del 40% del total (moment de la inscripció) 

 Segon pagament:  serà del 30% facturació bancària a dia 4 de juny de 2019 

 Tercer pagament: serà del 30% facturació bancària a dia 2 de juliol de 2019 

 

2.    Fraccionat en dos pagaments si t’inscrius a partir del 13 de maig de 2019 

 Primer pagament: serà del 50% del total (moment de la inscripció) 

 Segon pagament:  serà del 50% facturació bancària a dia 20 de juny de 2019 

 

 Qui faci la inscripció a partir del dia 3 de juny de 2019 haurà d’efectuar el pagament sencer de 

l’activitat en el moment de la inscripció mitjançant targeta de crèdit o dèbit. 

 

 L’import de la inscripció haurà d’estar abonat en la seva totalitat abans del dijous 20 de juny de 2019. 

L’incompliment d’aquesta norma suposaria la baixa de l’alumne. 
 

Nota: Els descomptes del campus no s’aplicaran a partir del 22 de juny de 2019 
 

BAIXES 

 

 Perquè la baixa sigui efectiva, caldrà omplir el full de baixes que es troba a la vostra disposició al Punt d’Atenció 

al Soci i entregar-lo allà mateix. 

 Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb certificat 

mèdic), es penalitzarà el 10% del total de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, en 

concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça. 

 A partir del 25 de juny de 2019, no es realitzaran devolucions ni per baixa voluntària ni per modificacions. 

 Només es podran modificar i retornar diners en el servei de menjador sempre que es facin amb 48 hores 

d’antelació. Es retornarà la part proporcional corresponent al dinar (5€). La part corresponent al monitoratge 

no es retornarà, en concepte de despeses d’organització. 

 
En/na ________________________________________ com a pare / mare / tutor de en/na ___________________ 

 

____________________________________, amb DNI __________________ accepto les condicions de pagament.  

 

Signatura  Segell Club Natació Terrassa 

  

 

 

Data:          Còpia per a l’interessat/da   

 



               
INFORMACIÓ BÀSQUET ESTIU 2019: 6-12 ANYS 
 

 

MODALITATS DE PAGAMENT           
Només a través de:   

- Targeta de crèdit o de dèbit. 

- Domiciliació bancària. 

- Ingrés al compte corrent ES32 0081 0062 8100 0193 2398, tot indicant el nom i cognoms de l'inscrit i el 

nom del campus (Bàsquet Estiu 2019: 6-12 anys). 

 

CONDICIONS PAGAMENT           
El campus es podrà facturar en la seva totalitat el dia d’inscripció.  

 

En cas que vulgui fraccionar el pagament, es podrà acollir a les següents condicions: 

 

2. Fraccionat en tres pagaments si t’inscrius abans del 12 de maig de 2019 

 Primer pagament: serà del 40% del total (moment de la inscripció) 

 Segon pagament:  serà del 30% facturació bancària a dia 4 de juny de 2019 

 Tercer pagament: serà del 30% facturació bancària a dia 2 de juliol de 2019 

 

2.    Fraccionat en dos pagaments si t’inscrius a partir del 13 de maig de 2019 

 Primer pagament: serà del 50% del total (moment de la inscripció) 

 Segon pagament:  serà del 50% facturació bancària a dia 20 de juny de 2019 

 

 Qui faci la inscripció a partir del dia 3 de juny de 2019 haurà d’efectuar el pagament sencer de 

l’activitat en el moment de la inscripció mitjançant targeta de crèdit o dèbit. 

 

 L’import de la inscripció haurà d’estar abonat en la seva totalitat abans del dijous 20 de juny de 2019. 

L’incompliment d’aquesta norma suposaria la baixa de l’alumne. 
 

Nota: Els descomptes del campus no s’aplicaran a partir del 22 de juny de 2019 
 

BAIXES 

 

 Perquè la baixa sigui efectiva, caldrà omplir el full de baixes que es troba a la vostra disposició al Punt d’Atenció 

al Soci i entregar-lo allà mateix. 

 Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb certificat 

mèdic), es penalitzarà el 10% del total de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, en 

concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça. 

 A partir del 25 de juny de 2019, no es realitzaran devolucions ni per baixa voluntària ni per modificacions. 

 Només es podran modificar i retornar diners en el servei de menjador sempre que es facin amb 48 hores 

d’antelació. Es retornarà la part proporcional corresponent al dinar (5€). La part corresponent al monitoratge 

no es retornarà, en concepte de despeses d’organització. 

 
En/na ________________________________________ com a pare / mare / tutor de en/na ___________________ 

 

____________________________________, amb DNI __________________ accepto les condicions de pagament.  

 

Signatura  Segell Club Natació Terrassa 

 

 

 

Data:         Còpia per al Club Natació Terrassa   


