SOL·LICITUD CURSOS ESPORTIUS D'ESTIU
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

Tipus de sol·licitud (1)
B) AQUAGYM

A) NATACIÓ

Sol·licitant (2)
NIF/NIE/Passaport

Data naixement

Cognoms i nom

Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala
Mòbil

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

Representant (3)
NIF/NIE/Passaport

Cognoms i nom

És soci de les instal·laciones esportives municipals ?

Sí

No

num soci

Grups (4)
Natació xiquets. des de 3 fins als 12 anys. En piscina coberta

Aquagym. En piscina del poliesportiu
Horari dels dos torns: dilluns i dimecres de 20.15 a 21.00

1r torn. de l'1 al 19 de juliol

1r torn del 17 de juny al 14 de juliol
2n torn. del 22 de juliol a l'11 d'agost

2n torn del 15 de juliol a l'11 d'agost

Natació xiquets. d'entre 6 i 36 mesos. En piscina coberta

xiquets/es de 6 a 24 mesos: dilluns i dimecres

1r torn. de l'1 al 19 de juliol

xiquets/es de 24 a 36 mesos: dimarts i dijous

2n torn. del 23 de juliol al 12 d'agost

Accepte que se m'assigne un altre grup en el cas que el grup triat estiga complet seguint l'ordre d'inscripció.

Bonificacions (5)
Per discapacitat física o psíquica igual o superior al 65% (aporte el document acreditatiu expedit per l'organisme corresponent)
Per ser membre d'unitat familiar, sempre que dos o més integrants de la família estiguen inscrits en alguna activitat esportiva organitzada per la
Regidoria d'Esports: 25% per membre i activitat. (Indicar a continuació almenys un integrant)
Cognoms i nom
NIF/NIE/Passaport

Firma
(6)

Observacions
Firma

De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals incloses en
aquest escrit s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Xixona per a l'exercici de les seues competències. L'interessat podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Xixona, responsable del fitxer. Aquestes dades s'integren en els
corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA

versio 2019

Autoritze a l'Ajuntament a recollir, captar i publicar les imatges del meu fill o filla a la web, revistes, cartells, etc. que l'Ajuntament edite a fi de
difondre les activitats.

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

SOL·LICITUD CURSOS ESPORTIUS D'ESTIU
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT

Aquest model s'haurà d'omplir a màquina o utilitzant bolígraf sobre superfície dura, en lletra clara i llegible.
A més, li informem que podrà obtindre l’esmentat model en les dependències municipals o en la pàgina web
municipal www.xixona.es.
(1) TIPUS DE SOL·LICITUD. Marque sols un tipus d'activitat per sol·licitud.
A) NATACIÓ: marque aquesta opció quan es vulga inscriure en algun dels cursos de natació (el
alumnes màxim d'alumnes admesos és de 30 per torn, per rigorós ordre d'inscripció).
B) AQUAGYM: marque aquesta opció quan es vulga inscriure en el curs de aquagym.
(2) SOL·LICITANT. S'ha d'omplir les dades personals del sol·licitant.
(3) REPRESENTANT. Només s'ha d'omplir en el cas que la sol·licitud siga presentanda pel seu
representant.
(4) GRUPS. Ompliga el grup on es desitja inscriure segons l'activitat marcada en l'apartat 1 y, en el seu cas
l'edad de l'alumne, es podrà marcar més d'un grup per a una mateixa activitat.
(5) BONIFICACIONS. Haurà de marcar les bonificacions de les quals puga ser beneficiari. En el cas de
discapacitat, cal aportar document acreditatiu de la resolució expedit per l'organisme corresponent, on
conste el grau de discapacitat. En el cas d'unitat familiar amb dos o més integrants de la família que
estiguen inscrits en alguna activitat esportiva organitzada per la Regidoria d'Esports, haurà d'omplir un
integrant inscrit en alguna d'aquestes activitats, diferent al sol·licitant. Aquesta bonificació s'aplicarà amb la
verificació prèvia de les dades per part de la Regidoria.
(6) FIRMA. El present escrit haurà de ser subscrit pel creditor o, si és el cas, pel seu representant, indicanthi el lloc i la data en què es presenta. Si té alguna observació haurá d'indicar-la en aquest apartat.

PROCEDIMENT ALTES: juntament amb la sol·licitud d'inscripció s'hurà de presentar el justificant del
pagament de la taxa corresponent al curs seleccionat. El document per a pagar, l'autoliquidación, s'obtindrà
en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, oficines del carrer Alcoi 12.
versio 2019

