
Patronat Municipal d’Esports Piscines Can Misses
07800 Eivissa
Tel. 971 39 76 00
ext:24311
esports@eivissa.es

INSCRIPCIÓ PER ASSISTIR A L'ESCOLA POLIESPORTIVA D'ESTIU – DIVERESTIU 2022

(Tramitació de la matrícula fins al 27 de maig)

DADES DE L'INFANT

Nom: Llinatges:

DNI: Edat: Data de naixement:

Carrer:

Edifici: Núm.: Bloc: Pis: Porta: CP:

Col·legi: Talla:  4   8   12   16   S   M

Empadronat/ada a Eivissa: SÍ  No Família nombrosa:      Sí  No 

DADES DE LA MARE O DE LA RESPONSABLE LEGAL

Nom: Llinatges: DNI:

Mòbil: Tel. fix: Correu electrònic:

DADES DEL PARE O DEL RESPONSABLE LEGAL

Nom: Llinatges: DNI:

Mòbil: Tel. fix: Correu electrònic:

DADES DE LA MATRÍCULA

Import empadronat/ada a

Eivissa

Import no empadronat/ada a

Eivissa

Sí  No  juliol 190 € 220 €

Sí  No  agost 190 € 220 €

Empadronat No empadronat

Infants matriculats al mes de juliol i agost podran reservar la plaça per al mes d'agost pagant un 

20% de la quota. (La resta de la quota d'agost es pagarà la primera setmana de juliol)
38 € 44 €

(50 % descompte família nombrosa, infants amb un/a germà/na ja inscrit a l'escola, descompte del 10% 
al segon i a la quota més econòmica, els descomptes no són acumulatius)

LLOC D'INGRÉS:

“LA CAIXA” 2100 0056 11 0200807802

AMB TARGETA A LES OFICINES DE LA PISCINA DE CAN MISSES

Observacions sobre la matrícula o el pagament: 
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Patronat Municipal d’Esports Piscines Can Misses
07800 Eivissa
Tel. 971 31 35 64
Fax 971 31 35 22
esports@eivissa.es

INSCRIPCIÓ PER ASSISTIR A L'ESCOLA POLIESPORTIVA D'ESTIU

DIVERESTIU 2022

ALTRES DADES DE L'INFANT

Infants amb necessitats educatives especials:  SÍ  No (adjuntau informe mèdic)

Tipus:

PROBLEMÀTICA MÈDICA (al·lèrgies, asma, otitis, diabetis...)

Li cal medicació?
Sí  No Tipus i posologia:

Natació:                                                                    Tens patins (línea, 4 rodes)?  Si      No 
Sap nedar?  Sí   Poc   Res 

Horari servei extra: 08.00 h -9.00 h  14.00 h -14.30 h 

Nom d'altres infants amb qui vulgui compartir grup:

EL/LA RESPONSABLE LEGAL AUTORITZA L'INFANT:   

Sí No - A realitzar totes les sortides o excursions que siguin programades pel Patronat 
Municipal d'Esports en aquest programa.

Sí No - Que aparegui en unes fotografies o vídeo de grup de final de curs per 
confeccionar uns diplomes de record.

Sí No - A tornar tot/a sol/a a casa sense que sigui necessari l'acompanyament d'un/a 
monitor/a

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
1 foto de l'alumne/a
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del DNI o llibre de família
Fotocòpia del llibre de família nombrosa actualitzat (si escau)
Document d'ingrés a “LA CAIXA” o justificant del pagament amb targeta

DECLAR ESTAR AL CORRENT DE:
- Una vegada s'ha pagat, no es pot sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula.
-  És  imprescindible  adjuntar  tota  la  documentació.  En  cas  de  no  fer-ho  s'anul·larà  la
matrícula.
- És imprescindible pagar la matrícula en el termini establert, en cas de no fer-ho, la plaça
serà anul·lada.
Eivissa, d          de 2022

El/la representant legal
(firma)

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
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