SOL·LICITUD CARNETS / ABONAMENTS PISCINA
NOM I COGNOMS / DNI
ADREÇA
NUM CARNET (Sols en cas d'altes anys anteriors)
Mitjançant la present sol·licite fer ús de les instal·lacions esportives, tot d'acord amb el següent, per a la qual cosa realitze l'ingrés
corresponent en concepte de TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:
Assenyalar el concepte pel qual es realitza l'ingrés d'acord amb el següent requadre:
PISCINA MUNICIPAL
ABONAMENT
10 DIES
HORARI PISCINA
TEMPORADA
ESTIU
PISCINA MUNICIPAL
HORARI PISCINA

BONIFICACIONS/EXEMPCIONS:

INDIVIDUAL

29,00 €

JUVENIL

15,00 €

JUBILATS/PENSIONISTES

8,50 €

INDIVIDUAL

42,50 €

JUVENIL

29,50 €

JUBILATS/PENSIONISTES

15,00 €

FAMILIAR

60,50 €

IMPORT A PAGAR: _______________________________

FORMA DE PAGAMENT:
A través de targeta bancària en la piscina municipal

Transferència bancària o ingrés directe al compte de l'entitat CAJAMAR ES09 3058 7107 21 2732000047
Informació en horari de piscina al telèfon 628 120 184

MEMBRES CARNET FAMILIAR____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ Altes noves: S'aportarà fotocòpia DNI i fotos. Renovacions: S'aportarà el carnet de l'any anterior.
BONIFICACIONS Una bonificació del 10% sobre la quota tributària, en els següents casos: Cas de ser membre de família nombrosa. Els titulars de
carnet jove local.
TARIFA JUVENIL S'aplicarà, si s'escau, a les persones menors de 25 anys. Els menors de 6 anys gaudiran d'entrada gratuïta a les piscines i en
qualsevol cas han d'anar acompanyats obligatòriament d'un major, amb entrada o abonament, que serà responsable del menor.
USUARIS MENORS:Els usuaris fins 9 anys, no podran acudir a la piscina pública sense acompanyant. L'acompanyant haurà de ser com a mínim
major de 15 anys, i sempre prèvia autorització del pare/mare o tutor.
Els usuaris entre 10 anys i 14 anys, podran acudir sols a la piscina pública, però amb autorització del pare/mare o tutor.
AUTORITZACIÓ
______________________________________________ amb DNI ______________ (s'adjunta fotocòpia del DNI) com a pare/mare/tutor del
menor, ___________________________________________ de __________d'edat
Autoritze a que vaja acompanyat de _________________________________ amb DNI ________________i amb __________________ d'edat, a la
piscina pública de Bellreguard.
Bellreguard, ____________ de ___________ de 201___
Firma:

