
Esport Ciclista Bicisprint
Av. Estrasburg, 2
08206 Sabadell (Barcelona)
Tel/Fax. 93 716 68 50
e-mail: bicisprint@bicisprint.com
BikeTrial:  www.abantwins.com
      info@abantwins.com

FULL DE MATRICULACIÓ TEMPORADA 2015-2016

Dades personals de l’alumne

Dades econòmiques

Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Localitat  

Telèfon/s

Correu/s electrònic/s 

Núm.  Tarja Sanitària

En concepte de la matrícula del curs es satisfà la quota de:

55€   Matrícula (EFECTIU)

Data de naixement 

CP

+5€   Afegir el nom a la samarreta (EFECTIU). 

Nom samarreta:Talla samarreta:

No desitjo posar nom a la samarreta

Llicència de BikeTrial 2016 Tipus A (pagament a part).  
Nom a la samarreta gratuït. Preus pels alumnes de l’Escola: 
  · 2007 i posteriors + Fèmines     30€ 
  · 2001 - 2006 + Elit Fèmines     45€ 
  · 2000 i anteriors      70€

Dimarts i Dijous    50€

Dimarts o Dijous   30€ 

Dissabtes    45€ 

Dos Dissabtes al mes   25€ 

Altres combinacions. Especificar:

Assistència:



La informació que vostè ens facilita serà inclosa en un fitxer de la nostra propietat, Associació Esport Ciclista Bicisprint, 
degudament legalitzat en l’Agència de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar els serveis de forma correc-
ta. Si vostè ho desitja, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Associació Esport Ciclista 
Bicisprint, Av. Estrasburg, 2, 08206 Sabadell (Barcelona) o bé a bicisprint@bicisprint.com (Llei Orgànica de Protecció 
de Dades 15/1999 de 13 de desembre).

en qualitat de pare/mare / tutor de la persona que s’inscriu, manifesta que l’autoritza 
a participar en aquesta escola esportiva i declara sota la seva responsabilitat que el seu 
fill / filla no està afectat per cap malaltia o lesió que pugui representar algun perill en 
la pràctica esportiva per a ell o per altres participants, i exonera expressament de qual-
sevol responsabilitat els organitzadors davant de qualsevol eventualitat.
D’altre banda també autoritza a l’entitat organitzadora a que pugui realitzar reportatges 
multimèdia on aparegui ocasionalment imatges dels alumnes participants i que només 
tenen com objectiu la difusió de les activitats realitzades.

 Signatura:

Declaració d’eximent i autorització (a omplir per pare, mare o tutor)

amb DNIEn / Na

Dades bancàries (només en el cas de domiciliació)

Nom i Cognoms del titular

Entitat Bancària

Signatura del titular

IBAN (24 dígits)

IMPORTANT: Per acabar de formalitzar la matrícula, també és necessari enviar la següent 
documentació:
      -    Fotocòpia de DNI / llibre de família
      -    Fotocòpia de targeta sanitària
      -    Fotografia de tipus carnet (per internet o en persona)

Sabadell          de                                             de 201 

EFECTIU 

DOMICILIAT

Mensualitats:
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