
Inscripció CURSETS DE NATACIÓ 2022 

Nom i Cognoms - Alumne - Data Naixement 

Nom del Pare, Mare o Tutor legal  

Adreça 

Telèfon @ 

Dades sanitàries d’importància: 

Torn: 

1r.          4 a 22 de juliol 

2n.         25 juliol a 12 d’agost 

Categoria: 

12 a 12,45 h 

12,45 a  13,30 h 

131313 ,30h 

Nens i nenes nascuts l’any 2019 

Nens i nenes nascuts l’any 2018-2017 

11 a 12 h 

Nens i nenes nascuts l’any 2016-2015 

11 a 12 h 

Nens i nenes nascuts l’any 2014 - 2013 - 2012 

Núm. Carnet soci piscines: 

Entregar la inscripció i el justificant de pagament a: l’Ajuntament de Bellpuig o enviar-la per correu electrònic a: ajunta-

ment@bellpuig.cat 

Formes de pagament: 

Preu Curset natació: 40€ 

Per realizar el curset cal tenir 

carnet de soci de la piscina 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l ’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramita-

cions municipals. Conforme allò disposat en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de 

drets digitals, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida). 
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Caixabank, indicant el nom de l’alumne, torn,categoria i beneficiari: Ajuntament de Bellpuig   

Imprimir el justificant de pagament 

Transferència Online des de qualsevol Entitat bancària al compte:   

A través del caixer automàtic de Caixabank, amb llibreta de Caixabank o targeta de qualsevol entitat: 

Operar amb codi de barres 

Llegir el següent codi 

Introduir: nom alumne, torn i categoria 

Imprimir el justificant de pagament 

Pagaments, impostos i devolucions 



Es comunicarà durant els cursets 

Els grups de curset de natació es realitzaran per nivells, motiu pel qual es podría alterar l’horari d’alguns nens, 

en aquest cas els monitors ja els hi ho comunicaran. 

    Cloenda de cursets: 

Obertura Piscines  dissabte, 18 de juny 2022 

Tancament Piscines  diumenge, 4 de setembre 2022 

Horaris Piscina: 

18 juny a 31  juliol  11:00 a 21:00 h 

1 d’agost a 31 d’agost 11:00 a 20:00 h 

1 setembre a 4 setembre 11:00 a 19:00 h 

Es demanarà el carnet de les piscines el mateix dissabte 18 de juny 

Termini d’Inscripció de Cursets: 

1r. Torn  Dimarts, 28 de juny 

2n. Torn  Dimarts, 19 de juliol 

Altres activitats: 

Període del 4 de juliol al 31 d’agost 

13:00 a 15:00 

Natació  lliure amb carril reservat  

 De dilluns a divendres 

No s’admetrà cap alumne que no hagi presentat la butlleta d’inscripció i el resguard de pagament 

abans de l’inici del curset  


