Sol·licitud d’inscripció
SOCI Nº _ _ _ _
DATA D’ALTA: _ _ / _ _ / _ _ _ _

NOM .......................................COGNOMS .....................................................................................
ADREÇA .........................................................................................................................................
CODI POSTAL .......................
LOCALITAT......................................................................
TELÈFON MÒBIL .................................FIXA....................................DNI......................................
E-MAIL (en majúscules)...................................................................................................................
DATA NAIXEMENT _ _ / _ _ / _ _ _ _
ACTIVITAT QUE VOLS FER :

KUNDALINI IOGA

HATHA IOGA

COM ENS HAS CONEGUT?.........................................................................................................

COMPTE CORRENT/ IBAN ES _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

TIPUS DE SOCI:
SOCI (Tipus 1) ....................................................... 35€/mes
SOCI (Tipus 2)........................................................ 50€/mes
SOCI (Tipus 3)........................................................ 65€/mes

* Pots Canviar de tipus de Soci quant desitgis (avisa’ns abans del dia 25 del mes)

ARENYS DE MAR, A DIA .........../........................................../....................

SIGNATURA DEL SOCI

DES DE L’ASSOCIACIO KUNDALINI MARESME ET DONEM LA BENVINGUDA!!
*La firma d’aquest document implica l’acceptació de les normes exposades en ell .

Normes:

1-

La primera mensualitat es cobrarà en el moment de l’alta, efectiu, la resta de quotes
seran carregades per domiciliació bancària entre el dia 1 i 5 de cada mes o
ingressades directament per l’alumne al compte de l’associació, indicant en el
assumpte el seu nom complert.

2-

L’ inscripció la pots formalitzar qualsevol dia del mes, a partir del dia 16, es descomptarà
un 50% a la quota del mes d’alta.

3-

Si vols donar-te de baixa i per evitar despeses bancàries, avisa’ns abans del dia 25 del
mes. Si no ens notifiques la baixa abans dels dies indicats, la quota es cobrarà i no hi
haurà possibilitat de devolució. El mateix amb els canvis de quota.

4-

La baixa i els canvis de quota seran notificats per e-mail, missatge telefònic o en
persona al professor.

5-

Les despeses ocasionades per devolució de rebuts seran pagades pel client (5€).

6-

El soci-alumne que tingui una devolució i no regularitzi la seva situació, pagant el preu
de la quota vigent, més despeses generades, en efectiu o amb tarja de crèdit, dins el
termini de 15 dies des de l’avís per part del centre, serà donat de baixa automàticament,
perdent tots els seus drets com soci-alumne i l’accés a l’associació.

7-

Per fer l’alta has d’omplir aquest full i fotocopia de les dades bancàries, i si ets menor de
18 anys, portar l’autorització del pares o tutors legals.

8-

L’horari d’activitats pot ser modificat per la direcció d’aquesta associació en el moment
que sigui oportú, s’informarà al socis-alumnes d’aquests canvis per e-mail i al taulell
d’anuncis.

9-

L’Associació Kundalini Catalunya es reserva el dret d’admissió.

ASSOCIACIÓ KUNDALINI CATALUNYA
Domicili Fiscal: Passatge Domènech i Montaner, 56, 08395 Sant Pol de Mar
NIF: G-66963232 e-mail: associaciokundalini@gmail.com; Telf: 647.574.583

Associació Cultural sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Associacions de la direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques de Catalunya amb nº inscripció 53095 el 8/05/2014, seccio1ª del Registre de
associacions.

