INSCRIPCIÓ

Nom i llinatges:_________________________________________
Edat:_______Telèfon: ___________________Població:_________
Activitat:_______________________________________________
AUTORITZACIÓ

Jo:______________________________________________ amb
DNI:___________________autoritz el meu fill/a_____________
________________________________a participar a les activitats
esportives municipals de l’Ajuntament de Sant Llorenç 2013/14, així
com a la publicació d’imatges del meu fill/a fent activitat esportiva.

Signat:

- Per poder realitzar les activitats s’ha de pagar una única assegurança
de 5 € al núm. de c/c següent:
SA NOSTRA: 2051-0198-77-1070000005
Jocs Escolars de Previsió Balear, MPS
Indicau nom de l’infant

Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar
Delegació d’Esports

INICI AL FUTBOL:
Per a nins i nines de 4 i 5 anys
Lloc: camp de futbol es Moleter
Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 17:00 a 18:00

Inscripcions: fins el dia 4 d’octubre a ca s’Escaleta
Inici: dia 7 d’octubre
Preu: 74,07 €
Organitza: CD Cardassar

MULTIESPORTS:
Per a nins i nines de 4 a 16 anys
Lloc: Pavelló Marga Fullana
Dies:
Grup I de 4 a 7anys: dimarts de 17:00
a 18:00 (psico), dijous de 17:00 a 18:00,
divendres de 17:00 a 18:00 (psico).
Grup II de 8 a 12 anys: dimarts, dijous
i divendres de 16:00 a 17:00.
Grup III de 13 a 16 anys: dilluns de
19:00 a 20:00, dimecres de 18:00 a
19:00 i divendres de 15:00 a 16:00

Inscripcions: dia de l’inici de l’activitat al mateix poliesportiu
Inici: dia 1 d’octubre
Preu: gratuït fins el mes de desembre
Només cal pagar l’assegurança de 5 €

TENNIS iniciació, perfeccionament i competició:
Per a nins i nines a partir de 8 anys
Lloc: Pista exterior Marga Fullana
Dies: de dilluns a dijous
Horari: a partir de les 16:00
Inscripcions: El primer dia d’activitat a la pista
Inici: dia 2 d’octubre
Organitza: Juan Bauçà
*Per a més informació: 619 00 33 66

BÀSQUET:
Per a nins i nines a partir de 6 anys
Lloc: Pavelló Marga Fullana
Dies: dimarts i divendres
Horari: de 17:00 a 18:00

Inscripcions: fins el dia 4 d’octubre a ca s’Escaleta
Inici: dia 7 d’octubre
Preu: 74,07 €

ZUMBA:
Per a nins i nines a partir de 5 anys
Lloc: Pavelló Marga Fullana
Dies: dilluns i dimecres de 17:30 a
18:30 i dimarts i dijous de 17:00 a
18:00

Inscripcions: fins el dia 4 d’octubre a ca s’Escaleta
Inici: dia 7 d’octubre
Preu: 74,07 €

