
 

Escola comarcal de BÀDMINTON 
ORGANITZA: 
 

PER A INFANTS I JOVES DE 5 a 17 ANYS 

De l’1 d'octubre de 2022 
 al 31 de maig de 2023 

 

 
POLILLEUGER DEL CIUTAT DE REUS (Barri Gaudí) 

Dilluns, dimecres i divendres, de 18h a 19:30h 
 

Preu per participant: 
                                       (L’abandonament de l’activitat un cop iniciada, no dóna dret a la  

                                    devolució de cap import. Obligatori realitzar el pagament abans 
d’inicar l’activitat). 

135,00 € tot el curs (2 dies setmana) 

185,00 € tot el curs (3 dies setmana) 

ó 

58,00 € per trimestre (2 dies setmana) 

75,00 € per trimestre (3 dies setmana) 
Assegurança i llicència esportiva incloses en el preu 

 

Inscripcions per mail, o al 
mateix pavelló. 

Per a més informació truca’ns al telèfon 
659485734 o envia’ns un correu a l’adreça. 

Envia la inscripció i comprovant de pagament al 
mail: 

pertots@pertots.com 

Col.laboren: 

  

 
 

 

mailto:pertots@pertots.com


 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
DADES PERSONALS DEL/A PARTICIPANT 

Nom i cognoms:  

Centre educatiu:  

Número de CATSALUT:  

Data de naixement:  

Domicili:  

CP:  Municipi:  

Telèfons de contacte:    

Correu electrònic:  

 He jugat a BÀDMINTON  Mai he jugat a BÀDMINTON 
 

PERMÍS PATERN / MATERN / TUTOR/A 

Jo,  amb NIF 

autoritzo el meu fill/a o tutelat/ada  

a assistir a l’activitat ESCOLA COMARCAL DE BÀDMINTON organitzada pel Ganxet Bàdminton Club, 
durant el curs 2022 – 2023 a Reus. 

 

Així mateix, conec i accepto les condicions d’inscripció i la normativa de l’activitat. 

Data: 

Signatura pare / mare / tutor/a: 

 

DIES INSCRIPCIÓ (MARCAR AMB UNA X) 

 Dilluns  Dimecres  Divendres 

Documentació obligatòria a aportar en el moment de formalitzar la inscripció:  

− Full d’inscripció i permís matern/patern degudament emplenats.  
− Fotocòpia del DNI o del llibre de família del/la participant. 
− Fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del/la participant  

− 1 fotografia mida carnet del/la participant. 
− COMPTE BANCARI PER AL PAGAMENT: BANC SABADELL ES31 0081 1737 6800 0101 1902 


