
 
 
 
 
 

 

 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ PERCUSSIÓ 

     CURS 2017-2018 
 
 

  DADES PERSONALS NEN/A 

Nom Primer cognom Segon cognom Curs 

 
 
 

   

 
 

   

    

        
 DADES PERSONALS ADULT/A 

Nom Primer cognom Segon cognom DNI 
/Passaport 

    

    

    

 
Email de contacte _____________________________@_____________________  

DADES DE L’ACTIVITAT 

Lloc: a l’escola 

Dia: cada 15 dies (aproximadament), divendres a les 16.45 fins les 18.00 
 

CONDICIONS: 
1 persona = 30 euros 
2 persones (de la mateixa família) = 50 euros 
3 persones (de la mateixa família) = 60 euros 
4 persones (de la mateixa família) = 70 euros 

5 persones (de la mateixa família) = 75 euros 
 
Aquest preu cobreix entre 8 i 10 assajos i una sortida (Santa Eulàlia) que tindrà lloc entre octubre 
de 2017 i febrer de 2018. Dins del preu de l’assaig estan inclosos la classe i l’ús de l’instrument 
durant la classe. A aquest preu, cal afegir-hi 4 € anuals de l’assegurança, que serveix per a tot 
l’any escolar. En cas d'estar inscrits a l'extraescolar de ioga no cal que la torneu a fer. 
 
Pagament: Una setmana abans de girar el rebut rebreu un avís pel grup de WhatsUp de 
percussió. Si us plau, tingueu-ho en compte per tal de no generar rebuts retornats. 

 

Per tramitar la inscripció cal omplir aquesta butlleta i fer-la arribar per correu electrònic a 
percussio.ampapg@gmail.com o a la bústia de l’AMPA.  
 

 
CERTIFICO: Que les dades que figuren en aquesta butlleta d’inscripció són correctes i verdaderes. 
 
AUTORITZO: Com a titular del compte ES_ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
que em carreguin el rebut corresponent a l’activitat de PERCUSSIÓ organitzada per  l’AMPA Parc 
del Guinardó. 
 
Nom del titular del compte corrent: _________________________________________________ 
 
 
Nom del pare, mare o tutor/a     Signatura 
NIF 
 
 
Barcelona, ….. de …………………… de 20…             
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