ALTA ABONAMENT PISCINA DE CALA D’OR
Instruccions per al procés d’inscripció

Els camps marcats amb un arterisc (*) són obligatoris. Comprovau que no en deixau cap en blanc i
que les dades són correctes.
Preu de l’abonament
ABONAMENT

PREU

PISCINA LLIURE MENSUAL

20,00€

PISCINA LLIURE TRIMESTRAL

45,00€

PISCINA LLIURE SEMESTRAL

70,00€

PISCINA LLIURE ANUAL

120,00€

SERVEIS QUE INCLOU
INCLOU LA
SANTANYI
INCLOU LA
SANTANYI
INCLOU LA
SANTANYI
INCLOU LA
SANTANYI

Marcau amb una X
l’abonament que
desitjau

PISCINA DE
PISCINA DE
PISCINA DE
PISCINA DE

Formulari d’inscripció
Data d’inscripció

Dia

Mes

Any

Dia en què es començarà l’activitat

Dia

Mes

Any

DNI
Nom*
Llinatges*

Primer:

Segon:

Data de naixement*

Dia

Domicili

Carrer:

Número:

Població i codi postal

Població:

CP:

Telèfon (fixe/mòbil)

Fixe:

Mòbil:

Mes

Any

Email*
Dades bancàries
Número de compte*
Titular*
El remitent autoritza a Algalia Esport SL, a emetre rebuts amb càrrec al número de compte
indicat*.
1.
2.

3.

SÍ

NO

Tots els pagaments es fan a través de domiciliació bancària, excepte aquelles persones que accedeixin
puntualment que hauràn d’abonar l’entrada a la recepció de la Piscina Municipal.
Si, en el futur, voleu comunicar algun canvi en la informació subminitrada o donar-vos de baixa (temporal o
definitiva) ho heu de comunicar sempre per escrit i signat abans del dia 25 de cada mes per tal que
aquests canvin tenguin efecte a principi del mes següent. Teniu present que s’oferta la possibilitat d'utilitzar una
quota reduïda de manteniment o reserva de plaça per tal de no perdre els drets adquirits amb la inscripció
Aquest formulari d’inscripció es pot utilitzar en format paper o electrònic. La signatura sobre el paper o la
confirmació de l’enviament en format electrònic impliquen l’acceptació per part de l’usuari de la normativa de la
instal·lació.

Conforme al previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, (endavant L.O.P.D), ALGALIA SPORT S.L l'informa que
les dades obtengudes mitjançant aquest formulari quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer anomenat USUARIS, inscrit a l'A.G.P.D titularitat
d'ALGALIA SPORT SL, amb CIF B-57239873, AMB DOMICILI CARRER COLOMER Nº23, amb la finalitat de poder donar els serveis sol·licitats, així com per
mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis, Vostè dóna el seu consentiment exprés perquè ALGALIA SPORT S.L
pugui utilitzar les seves dades i direcció de correu electrònic amb aquesta finalitat. Així mateix, l'informam de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu dirigit a algalia@algalia.net.

Algàlia Esport, S.L
Piscina de Cala d’Or
971657187

www.piscinessantanyicalador.com
piscinacalador@algaliasport.net

