INSCRIPCIÓ CURSOS REGULARS 2018-2019
Dades personals
Nom i Cognoms:
DNI / NIE o Passaport:
Núm. Targeta Sanitaria:
Data de naixement / edat :
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Curs/os al que t’inscrius (Indicar a quin curs/os t’inscrius / Dia/es / Horaris)
Altres informacions
-Data d’inscripció:
-Com t’has assabentat d’aquest curs ?
-Indica breument la teva experiència en el món del Circ:

-Pateixes alguna malaltia o lesió rellevant per la pràctica d’activitats físiques ?
En cas de lesió o accident amb urgencia, serà atès per l’Assistència Sanitària Pública. Quedo
assabentat del pla d’actuació de l’organització i per tant, amb la meva signatura, allibero
l’Associació de Circ Saltimbanqui de qualsevol responsabilitat durant la durada del curs.
Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers informatics, el responsable
dels quals és l’Associació de Circ Saltimbanqui (C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú) i la finalitat
dels quals és només de suport i informació al client. Els interessats podran exercir el dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom,
cognoms i fotocopia del DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça abans
indicada o al correu electrònic escoladecircsaltimbanqui@gmail.com La tramesa del formulari
d’inscripció implicarà el consentiment exprés de l’usuari/a per tal que l’Associació de Circ
Saltimbanqui faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari/a a totes les persones
que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer informatic. Qualsevol informació, idea
o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a l’Associació de Circ Saltimbanqui per l’usuari/a
serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per l’Associació de Circ
Saltimbanqui.

Nom i Cognoms de l’Alumne/a

En

Signatura

el dia

de 20

Cursos Regulars de Circ 2018-19
Ús proposem un seguit de Cursos Regulars de Circ adreçats a joves i adults, a partir de
16 anys. Disposats en trimestres, un o dos dies per setmana, durant tot l'any, ens permet
iniciar-nos, aprofundir o perfeccionar les diferents tècniques de circ. Un programa elaborat
que permet assolir habilitats i coneixements als participants, per desenvolupar la tècnica
al seu nivell, amb seguretat i autonomia.
Trapezi amb Mar Rojas
Dilluns i Dimecres de 11h a 13h i/o 17h a 19h.
Estiraments, flexibilitat i musculació específics, col·locació corporal, normes de seguretat i
base tècnica de les figures individuals al trapezi fix. Les classes i la professora s'adapten
als diferents nivells dels participants. A partir de 16 anys.
Acrobàcia amb David Marfil “Txupi”
Dimarts i Dijous de 11h a 13h i/o 19h a 21h.
Estiraments, flexibilitat i musculació específics, col·locació corporal, acrobàcia base,
verticals, tombarelles, rodes, flic-flacs, mortals, salts bàsics i enllaçaments a terra, que
aprenem a través d’exercicis educatius amb materials específics i seguretat. Les classes i
el professor s'adapten als diferents nivells dels participants. A partir de 16 anys.
Teles i Corda amb Mar Rojas
Dilluns i Dimecres de 19h a 21h.
Estiraments, flexibilitat i musculació específics, col·locació corporal, normes de seguretat i
base tècnica de les figures individuals a les teles i la corda vertical. Les classes i la
professora s'adapten als diferents nivells dels participants. A partir dels 16 anys.
Preus
Preu Mensual: 1 dia x setmana = 50 €
Preu Mensual: 2 dies x setmana = 80 €
Matricula Escola de Circ Saltimbanqui 50 € anual.
Inclou quota usuari/a, assegurança d'accidents, assesorament, sortides, descomptes ...
Dins de les vostres possibilitats, es demana com a mínim compromís trimestral durant el
curs.
Forma de pagament
Transferència bancaria al número de compte de Triodos Bank:
IBAN: ES18 1491 0001 2121 2080 3222
En el concepte indicar el Curs, Nom i Cognoms de l’alumne/a.
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