BTT PREMIÀ DE DALT / LA POMA BIKEPARK

Autorització Participació
Inscripció Escola Skate

Premià de Dalt, Temp. 2020/2021

- DADES PARTICIPANT:
NOM:
COGNOMS:
DNI:
DATA NAIXEMENT


  EDAT:

ADREÇA :
CP 

POBLACIÓ:
PROVÍNCIA :
SEXE

 HOME

 

DONA

AL·LÈRGIES:  Sí  No (en cas d’al·lèrgia portar full al·lèrgies del alumne)


 SÍ FEDERAT UCI/FCC 
NÚM 


 NOFEDERAT

- DADES PARE o MARE:
NOM:
COGNOMS:
DNI:

TEL :

Pagament:

E-MAIL :
Efectiu: 
a la caseta de La Poma Bikepark

Quota Mensual. 45 Eur. Inclou Classe setmanal + SkatePark el dia de la classe
Quota Trimestral.120 Eur. Inclou Classe setmanal + SkatePark Trimestral
 Quota 2na classe Mensual +15€ - TOTAL 60€
 Quota 2na classe Trimestral +60€ - TOTAL: 180€
* Quota Diaria. 15 Eur. Inclou Classe un dia 17:45h a 18:45h + SkatePark el dia de la classe
HORARI: Preiniciació/ Iniciació= PRE/IN
Intermig/ avançat = INT/AV
 Dimarts

 Dijous

 Divendres

17:45h – 18:45h PRE/IN

 17:45h – 18:45h PRE/IN

17:30h – 18:30h PRE/IN

17:45h – 18:45h INT/AV

17:45h – 18:45h INT/AV

 18:30h – 19:30h INTERMIG

*GRUPS MÍNIM 4 PARTICIPANTS*
Els/Les NO FEDERATS/DES hauran de fer la llicència/ assegurança esportiva abans de l'inici del Curs si no la tenen.
És OBLIGATORI l’ús del CASC, i es recomana portar tot tipus de protecció al cos (colzeres, genolleres...).
També és obligatori que segueixin els participants en tot moment les instruccions dels instructors d’aquest curs.
Essent conscient del risc que comporta la pràctica d’aquest esport ciclista dins i fora del BikePark La Poma. Així mateix, tinc
coneixença de les capacitats tècniques, esportives i físiques del practicant (o pare o mare d’ell / ella).
Per aquest motiu, ACCEPTO que l’organització no es fa responsable dels danys que pugui patir o ocasionar com a
practicant i, renuncio a tots els drets i pretensions, eximint de tota responsabilitat contra els organitzadors, empresa,
promotors, al club organitzador i els seus membres, monitors, coordinadors i col·laboradors del curs de l’ESCOLA Skate La
Poma BikePark, així com també, em faig coneixedor/a de les normes de comportament i seguretat que s’han de complir i
que comporta la pràctica d’aquest esport.

Jo _________________________________________ amb DNI número _______________ com a pare/mare
del participant, del noi /noia __________________________________ d’edat ___ anys, l’autoritzo a participar
a l’ESCOLA bmx/mtb La Poma BikePark i he llegit i accepto la participació del menor en les activitats de la
Poma.

_________________________

Signatura del Pare o Mare

Premià de Dalt, ___de ________del 2020

