
 

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2017/2018 
 
Estimats pares d’alumnes, si esteu interessats en que el vostre fill continuï l’activitat és molt  important fer la 
inscripció, ja que les places de la temporada 2017/2018 són limitades. El vostre fill com a practicant té prioritat 
en la inscripció. 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL 
Pels alumnes de l'escola Joan Maragall tenim el servei de berenar. Aquest servei consisteix a recollir els nens 
a les 4:30 del col·legi, portar-los al gimnàs BUDOKAN i donar-los el berenar fins a  l'inici de l'activitat, sense 
que vostès hagin d'anar a recollir els seus fills a l'escola. 
 

Aquest servei s'ofereix de dilluns a dijous, als alumnes de P3 fins a Tercer de primària. 
 
GIMNÀS BUDOKAN VILANOVA 
 

A  Alumnes de P3 fins a P5  
Dilluns i Dimecres de 5:30 a 6:30 h Tarda. 

B Alumnes de Primer fins a Tercer de primària 
Dilluns i Dimecres de 5:30 a 6:30 h Tarda. 

C Alumnes de Quart fins a Sisè de primària 
Dilluns i Dimecres de 6:30 a 7:30 h Tarda. 

D Alumnes de P3 fins a P5  
Dimarts i Dijous de 5:30 a 6:30 h Tarda. 

E Alumnes de Primer fins a Tercer de primària 
Dimarts i Dijous de 5:30 a 6:30 h Tarda. 

F Alumnes de Quart fins a Sisè de primària 
Dimarts i Dijous de 6:30 a 7:30 h Tarda. 

 
QUOTA MESUAL: 27€      QUOTA MESUAL + Servei de berenar: 29€ 

 
ESCOLA JOAN MARAGALL 
 

G Alumnes de Quart fins a Sisè de primària 
Dilluns i Dimecres de 5:30 a 7:00 h Tarda. 

 
 

QUOTA MESUAL: 28€    
 
 P3 a P5 1er a 6è   _________________________________________________________________ 

Matricula 20€ 20€ El pagament de la matricula s'abonarà al formalitzar la inscripció. 
 
Els alumnes de 1º de primària en endavant abonarà una part de l’assegurança, al 
formalitzar la inscripció, la segona part s’abonarà juntament en el rebut del mes de 
Gener. 

Assegurança 15€ 25€ 
Total 35€ 45€ 

 
Matricula inclou 

• Inscripció Federació Catalana de Karate (de P3 a P5 no inclòs) 
• Part de l’Assegurança medica esportiva - La Llei de l'Esport obliga als nostre alumnes a tramitar-la. 
• Inscripció a la Federació mundial de Nihontaijitsu/Taijitsu 
• Dret de participació i Descomptes als cursos de l'entitat i federatius 
• Despeses administratives 



 

 FULL D’INSCRIPCIÓ GRUP DE CLASSE 
Escriu la lletra del grup 

 

 
Omplir pel soci 
Nom  Data de naixament  
Cognoms  DNI  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telefon  E-mail  
Telf. Mobil  CATSALUT  
 

QUOTA MENSUAL 
  

      QUOTA MENSUAL:  

 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  

 
Per motius administratius la quota es farà efectiva mitjançant domiciliació bancària i es cobrarà la 
primera setmana del mes. 
 
Banc/Caixa  
Direcció  
Localitat  Codi Postal  
Número de compte 
IBAN                              
 
Matricula inclou 

• Inscripció Federació Catalana de Karate 
• Part de l’Assegurança medica esportiva - La Llei de l'Esport obliga als nostre alumnes a tramitar-la. 
• Inscripció a la Federació mundial de Nihontaijitsu/Taijitsu 
• Dret de participació i Descomptes als cursos de l'entitat i federatius 
• Despeses administratives 

 
Matricula   El pagament de la matricula s'abonarà al formalitzar l'inscripció 

. 
A Vilanova del Camí a_____de ________________ de ________ 
 
Signat 
 ATENCIÓ CAL ADJUNTAR : 

1.FOTOCÒPIA DE DNI DEL NEN (O TUTOR) 
2.FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA DEL NEN 
3.FOTOCOPIA NUM. DE COMPTE ENTITAT BANCARIA 

 
(D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que 
ens facilita voluntàriament seran incorporades a un fitxer automatitzat. Vostè pot exercir en tot moment els seus drets d'accés,rectificació, oposició i 
cancel·lació de les dades personals dirigint-se a (Budokan Vilanova, C/ del Migdia 95 Baixos, 08788 Vilanova del Camí) 

 


