
Jo,_____________________________________________________(nom i cognoms 

del/la pare, mare o tutor/a legal) amb DNI número ___________________ autoritzo 

a l’Associació Boesport, amb NIF número G67408583 d’acord amb la llei orgànica 

1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, utilitzar, publicar, i 

distribuir imatges d’en/na ____________________________________________ 

(nom i cognoms del/la menor) o en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de 

qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. 

         Signatura 

 

 

      

 

 

En compliment de l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 27de 2016 d'abril, de protecció de les persones físiques respecte al 

tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes Dades, l'interessat 

atorga el seu consentiment exprés i lliure en el tractament de les seves dades personals, 

per part de la persona responsable del tractament ASSOCIACIO BOESPORT. 

                                   Signatura, DNI i nom i cognoms pare,mare,tutor/a legal 

   

 

                                                                                               

 

Entregar inscripció a XAVIER BOADA, DIRECTOR DE L’ESCOLA TAEKWONDO 

BOESPORT. 

Per a més informació i inscripcions podeu contactar directament amb 

BOESPORT: 

XAVIER BOADA:  Telf. 605160377 o per e-mail: boesport.tkd@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada 2020-2021 

 

 

T E aekwondo 

scola 



L’escola Taekwondo Boesport fomenta la disciplina i l'autocontrol, a més de 

temperar símptomes com la impulsivitat i l'hiperactivitat a l'infant, jove i adult. 

La pràctica d'aquest esport estimula l'elasticitat, la força, la coordinació i la 

resistència alhora que desenvolupa les habilitats socials dels alumnes. 
 

HORARIS 
 

PREUS 

2 dies a la setmana = 30€/mes 

2 dies a la setmana + divendres = 38€/mes 
 

Els cobraments de l’activitat 
 

        Opció 1: es faran per domiciliació bancària i mensual. 
 

 Opció 2: ingrés o transferència bancaria al número de compte: 

 ES20 0081 0041 9100 0156 1858  

CONCEPTE: BOESPORT+ NOM I COGNOM INSCRIT. 
 

        Opció 3: en metàl·lic a la persona autoritzada: 

   Xavier Boada(605160377) 

 

*Tots els pagaments es faran durant els 5 primers dies del mes.  

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom i cognoms del nen/a: _______________________________________ 

Data de naixement:____ /____ /_____   Edat: ______ Curs:____________ 

Adreça: ______________________________________________________ 

Telèfons: nom i cognom:__________________________________________ 

              nom i cognom:__________________________________________ 

Adreça electrònica_____________________________@_______________ 

Al·lèrgies o malalties____________________________________________ 

Pren medicació? ______ Quina?____________________________________ 

Olesa de Montserrat, a _______________ de_______________de 20_____ 

Data començament de l’activitat____________________________________    

Franja horària________________ Dies Taekwondo____________________ 

Acollida (només per alumnes de la franja 17:30):______________________ 
 

OPCIONS DE PAGAMENT (marca amb una creu) 
 

Opció 1 

NOM TITULAR____________________________________________________ 

NÚM. DEL COMPTE (IBAN + 20 DÍGITS) 

I B A N                                               20  DIGITS 

Opció 2 ingrés o transferència bancaria. 

 Opció 3 metàl·lic. 

 

*Tots els pagaments es faran durant els 5 primers dies del mes.  

HORARI 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16:55-
17:30 

ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

17:30-
18:20 

INFANTIL 1 INFANTIL 
2 

INFANTIL 1 INFANTIL 
2 

COMPETICIÓ 
PUMSE 

18:30-
19:20 

PRECADET 1 JUNIOR  2 PRECADET 1 JUNIOR 2 COMPETICIÓ 
COMBAT 

19:30-
20:20 

CADET/JUNIOR ADULT CADET/JUNIOR ADULT  

                        


