
ASSOCIACIÓ DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA DE VILASSAR DE MAR 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER INSCRIPCIO A.G.A.V. 
 

 
1.- Omplir  i signar el full d’inscripció amb lletra clara, a poder ser majúscules. 
Es important que poseu el nº de DNI de l’alumne/a, el seu nº de targeta sanitària i el codi IBAN de la compte del banc 
on voldreu que us girem el rebut corresponent. Preferiblement indiqueu el telèfon mòbil. 
2. Omplir i signar les autoritzacions de drets d’imatge i de realització de l’activitat. 
3.-. Omplir i signar la llicencia federativa del any corresponent. 
4.- Omplir i signar el certificat d’autorització del càrrec en compta bancària segons la normativa SEPA, indicant el codi 
IBAN i el titular de la compte. 
5.- Omplir i signar la “Declaració responsable” per a la Federació Catalana de Gimnàstica. 
6.- Enviar correu electrònic a  evaquirant@gmail.com la documentació següent de l’alumne/a en format pdf. i en arxius 
independents: 
 
 * DNI de l’alumne/a 
 * Declaració responsable 
 * Fotografia mida carnet 
 
Perquè la inscripció sigui acceptada com a vàlida haureu d’entregar en ma la documentació indicada degudament 
complimentada i signada  al Sr. Quicu Rusanas amb el import de la matricula corresponent i el import de la quota del 
mes corresponent a partir de la qual ja se us girarà a la compte bancària que haureu determinat. 
 
L’ordre de inscripció es estrictament el de la recepció de la inscripció complimentada correctament junt amb el 
pagament de la matrícula i de la quota del mes en curs. 
 
Tingueu en compte que el mes de gener es gira un rebut extraordinari de 35.-€ corresponent a la llicencia/assegurança 
mensual. 
L’activitat comença el mes de setembre i finalitza el mes de Juliol quan tanca el pavelló. 
El mes d’agost es gira la quota corresponent a associat que es de 22.-€ 
 
MATRICULA: 65.-€   
QUOTA MENSUAL: 47.-€ 
ASSEGURANÇA ANUAL: 35.-€ 
 
Es imprescindible que els/les alumnes disposin de l’equipació del club sigui quin sigui el model, xandall i mallot. 
Per a qualsevol aclariment o informació addicional estem a la vostra disposició. 
Moltes gracies per la vostra confiança. 

MATRICULA.- 50 eur.
QUOTA.- 48 eur. (23 Associat + 25 Gimnàs)
ASSEGURANCE.- 35 (Un cop l'any pel Gener)

23 eur


