Places s!
limitade

FUTBOL
DATES

INSCRIPCIONS

DOCUMENT INFORMATIU

Del 23 juny al 30 juliol de 2021.

SOCIS:
A partir del 10 de maig de 2021
NO SOCIS: A partir del 24 de maig de 2021

S’enviarà un document informatiu als inscrits.
Tots els dubtes es resoldran per correu electrònic a xsalvador@clubnatacioterrassa.cat

INSCRIPCIONS ON LINE
Només fins a l’inici de l’activitat

NIVELLS
PREBENJAMINS
Per a nens i nenes de 5, 6 i 7 anys, nascuts/des
els anys 2014, 2015 i 2016

BENJAMINS
Per a nens i nenes de 8 i 9 anys, nascuts/des
els anys 2012 i 2013

ALEVINS
Per a nens i nenes de 10 i 11 anys, nascuts/des
els anys 2010 i 2011

INFANTILS
Per a nens i nenes de 12 i 13 anys, nascuts/des
els anys 2008 i 2009

INSCRIPCIONS AL PUNT D’ATENCIÓ AL SOCI
A partir del 23 de juny. De dilluns a
dissabtes, de 8.00 a 21.00 h
Documentació per a la inscripció
- Full d’inscripció (a partir del 23 de juny de
2021)
- Comprovant de pagament
- Formulari declaració responsable COVID-19
No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els requisits.

PAGAMENTS

HORARIS

SOCIS:
App Mi Club Online
- Targeta de crèdit o de dèbit.
- Targeta moneder.

De 8.00 a 8.30 h
De 8.30 a 9.00 h
De 9.00 a 13.00 h
De 13.00 a 15.00 h

SOCIS i NO SOCIS:
Transferència al compte corrent ES32 0081
0062 8100 0193 2398, tot indicant el nom i
cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat (Futbol Estiu 2021).

Acollida matí (addicional)
Acollida matí (gratuïta)
Activitat matí
Servei de menjador
(addicional)
De 15.00 a 18.00 h Activitat tarda

ESTIU 2021

DESCOMPTES
Intensiu Complet
5% de descompte de l’import total*
Al 2n germà
5% de descompte de l’import total*
A partir del 3r germà
10% de descompte de l’import total*
*Exceptuant el servei de menjador
Els descomptes acumulables seran d’un 15%
com a màxim.
A partir del 23 de juny de 2021 no s’aplicaran
els descomptes.
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