INSCRIPCIÓ ALS CURSETS DE NATACIÓ
DE LA PISCINA MUNICIPAL MIREIA
BELMONTE (ACTIVITAT DIRIGIDA)
PERSONA INTERESSADA

PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT

Nom i cognoms / Raó social

Nom i cognoms

DNI / NIE / NIF

DNI / NIE

Poders inscrits en el
Registre d’apoderaments

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Informació sobre la forma de notificació: • Les persones jurídiques i les obligades legals d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança d’Administració Electrònica estan
obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i han de comunicar les dades del punt 2.
• Les persones físiques no obligades poden escollir, voluntàriament, la notificació electrònica com a forma de relació
amb l’Administració, en aquest cas hauran de seleccionar aquesta opció i comunicar les dades del punt 2.

Notificació postal [1]

Notificació electrònica [2]

Domicili
Número

Correu electrònic
Pis

Porta

Municipi

Codi postal

Mòbil

DADES BANCÀRIES
Titutar

DNI

Nom de l’entitat bancària

IBAN

DADES DE LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI
Nom i cognoms
Data de naixement
DADES DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
HORARIS

EDAT

DIES

PREU PÚBLIC SERVEI

9.30 a 10.15h

De 17 a 29 anys

2 dies (dimarts i dijous)

33,19 €

9.30 a 10.15h

De 30 a 64 anys

2 dies (dimarts i dijous)

35,30 €

17.30 a 18.15h

De 3-4-5 anys

2 dies (dilluns i dimecres)

29,58 €

17.30 a 18.15h

De 3-4-5 anys

1 dia (divendres)

14,69 €

17.30 a 18.15h

De 3-4-5 anys

2 dies (dimarts i dijous)

29,58 €

18.15 a 19.00h

De 6 a 12 anys

2 dies (dilluns i dimecres)

21,16 €

18.15 a 19.00h

De 6 a 12 anys

1 dia (divendres)

10,64 €

18.15 a 19.00h

De 6 a 12 anys

2 dies (dimarts i dijous)

21,16 €

19.00 a 19.45h

De 17 a 29 anys

2 dies (dimarts i dijous)

33,19 €

19.00 a 19.45h

De 30 a 64 anys

2 dies (dimarts i dijous)

35,30 €

19.00 a 19.45h

De 13 a 16 anys

3 dies (dilluns, dimecres i divendres)

29,26 €

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT
•
•
•
•
•

Curset de persones adultes (30 a 64) i persones joves (17 a 29): activitat física esportiva destinada a conèixer el medi aquàtic,
iniciar-se a l’esport de natació i coordinar els diferents estils. Treball aeròbic i de tonificació.
Cursets de primària (6 a 12): familiarització, habilitats aquàtiques, perfeccionament tècnic i iniciació a altres esports aquàtics.
Cursets infantil (3 a 5): aprenentatge motor, cognitiu i afectiu de nen/a.
Curset secundària (13 a 16): coordinació, flexibilitat, força-resistència general i específica de determinats grups musculars.
Capacitat aeròbica i inici d’anaeròbica.
Accepto i conec les condicions i normativa d’ús de les instal·lacions de la piscina.
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BELMONTE (ACTIVITAT DIRIGIDA)
OBSERVACIONS

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
DECLARO
Que la persona usuària del servei no pateix cap incompatibilitat ni impediment per dur a terme l’activitat física a la que s’ha
inscrit, i que es realitzarà a la instal·lació esportiva municipal especificada en el document d’alta.
Així mateix, autoritzo al personal responsable a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.
Tinc coneixement que, en cas de patir algun trastorn o incidència física, que pugui dificultar la pràctica de l’activitat física,
s’haurà de notificar per escrit al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Badalona, així com si fos necessari el seu historial mèdic.
Per altra banda, qualsevol alteració en les dades aportades o altra circumstància diferent a la notificada, s’haurà de comunicar
al departament.
Que totes les dades aportades en aquest formulari són certes.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Si s’actua en representació de la persona interessada,
aportar la documentació que acrediti els poders de
representació, excepte que aquests s’hagin inscrit en el
Registre d’Apoderaments.
Fotocòpia del DNI o llibre de família (per a les persones
menors d’edat que no tinguin DNI), i fotocòpia del DNI del
pare/mare o tutor/a legal de la persona menor.

F0040

Que estic interessat en rebre informació sobre les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament i dono el meu
consentiment per a la tramesa d’informació al respecte.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

Fotografia mida carnet.
Certificat de dades bancàries.

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DEL TRÀMIT
DOMICILIACIÓ DELS REBUTS MENSUALS I TRAMITACIÓ DE LES BAIXES
Domiciliació de rebuts:
Per formalitzar la inscripció al curset de natació s’haurà d’aportar una fotocòpia del número de compte bancari, ja que el rebut
es generarà mensualment i de forma automàtica, mentre la persona usuària no notifiqui la seva baixa.
Els rebuts es confeccionaran el dia 16 de cada mes i es presentaran al cobrament, al compte corrent de la persona usuària, el
primer dia del mes següent.
Tramitació de la baixa:
La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà o no presencial a través del
formulari ONLINE publicat a la plana web de l’ajuntament. Aquestes s’hauran de cursar entre l’1 i el 15 del mes en curs. Si el
procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de la persona usuària en el
temps fixat.
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Funcionament de la llista d’espera:
• Mensualment les places que no es renoven es cobreixen amb les persones que estan a la llista d’espera, gestionada de la
següent manera:
• Entre l’1 i el 15 de cada mes es gestionen les baixes del servei i es cobreixen les places vacants del mes anterior i a partir del
16, un cop finalitzat el termini per donar-se de baixa, es cobreixen les places no renovades.
• La comunicació de la plaça serà via telefònica i/o per correu electrònic.
• Si la persona de la llista d’espera informa al personal d’atenció al ciutadà del Servei d’Esports i Joventut que no vol fer ús de
la plaça, se l’eliminarà d’aquesta llista.
• Si la persona de la llista d’espera vol fer ús de la plaça però no fa la tramitació dins els terminis establerts, se l’eliminarà
d’aquesta llista.
• Si no es pot contactar amb la persona de la llista d’espera perquè el telèfon o el correu electrònic són incorrectes, es
desactivarà a la llista, i per tant, no podrà accedir a una plaça fins que no actualitzi les seves dades.
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Esports. Promoure l’activitat física i l’esport, així com organitzar activitats esportives i gestionar les instal·lacions esportives municipals.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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