Núm.

GIMNÀS MUNICIPAL DE CAMPDEVÀNOL
FULL D’INSCRIPCIÓ DEL CARNET ANUAL
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:_________________________________________________________________________
Adreça:________________________________________________________________________________
Localitat:_____________________________________________________

CP:_____________________

Telèfon:_____________________________ Correu electrònic:___________________________________
NIF:________________________________ Data de naixement:__________________________________
DADES ABONAMENT
Caixa /Banc:____________________________________________________________________________
Número de compte:

ES_ _

____

____

Marqueu amb una creu l’opció de TARIFA DEL GIMNÀS que us
interessa:

□

SÓC SOCI D’UNA ENTITAT CAMPDEVANOLENCA *
(10€/mensuals)

□

NO SÓC SOCI DE CAP ENTITAT CAMPDEVANOLENCA
(20€/mensuals)

__

__________

PER ALS MENORS DE 18 ANYS
Autoritzo al meu fill/a perquè utilitzi el
gimnàs, estic assabentat de les Normes
de Règim intern i accepto tota la
responsabilitat dels actes i vicissituds
que puguin succeir-li en el recinte del
gimnàs municipal.
Nom pare/mare o tutor:
_______________________________
NIF____________

Signatura

*Entitat de la que formeu part:__________________________

En totes dues opcions s’hi sumarà l’import de 10 € en concepte de matrícula al donar-se d’alta.
Durant el mes de vacances de l’encarregat del pavelló restarà tancat el servei però es cobrarà la quota.
En cas que l’alta del servei es produeixi de l’1 al 15 del mes, es liquidarà la quota sencera d’aquest mes
sense prorratejar per dies. Si l’alta es produeix a partir del dia 16 fins a finals de mes, es liquidarà la meitat
de la quota mensual.
Aquesta sol·licitud implica l’acceptació expressa de la normativa reguladora del funcionament de
les instal·lacions esportives municipals, així com les directrius que l’Ajuntament apliqui en
l’àmbit de la seva competència.
Campdevànol, _____ de ____________________de 201___

Signatura:

Documentació que cal adjuntar:
 Fotocòpia DNI
 Fotocòpia de les dades bancàries
 1 Fotografia mida carnet
 Últim rebut de pagament de l’entitat campdevanolenca (pels que han marcat l’opció de soci)

NORMES DE RÈGIM INTERN DEL GIMNÀS MUNICIPAL
L'horari del gimnàs es de dilluns a divendres matins de 9:00h a 13:00 h i tardes de
16.00 h. a 22.00 h. El gimnàs romandrà tancat els períodes de tancament anual del
pavelló Mercè Guix
És obligatori:
· Dur una tovallola per realitzar els exercicis a les màquines.
· Utilitzar calçat esportiu per accedir a la sala.
· Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
No es permet:
· Entrar amb bosses i begudes (excepte aigua i begudes isotòniques amb envasos de
plàstic o llauna).
· Entrar amb roba o calçat de carrer.
· Fer exercicis amb el tors descobert.
· Utilitzar el gimnàs per menors de 18 anys sense supervisió d’un adult responsable.
· Fumar ni menjar.
· Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui trencar.
· Fumar, menjar o beure a l'interior dels vestidors.
Es recomana:
· Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics abans de començar la sessió.
· Fer un ús correcte de les màquines i peses.
· Col·locar les peses en el seu lloc quan deixem d'utilitzar-les.
· Utilitzar sabatilles de bany a les dutxes.
· Eixugar-se dintre de l'espai de les dutxes.
· No deixar objectes de valor als vestidors.
RECORDEM:
Que l’Ajuntament no es pot fer responsable:
- del robatori o pèrdua d’objectes personals
- dels danys físics produïts pel mal ús dels aparells
Que els usuaris són responsables dels danys ocasionats als aparells per mal ús

