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TAEKWONDO AL 

JULIOL S.E.CORBERA 

 Del 27 de Juny  al 22 de juliol, 

intensiu de taekwondo al S.E.C, 

per nens/es a partir de 5 a 13 

anys o  cinturó taronja   

De dilluns a divendres  

De  10:30h a 13.00 h.  

   Activitats que s’ organitzaran: 

• Tècnica de competició 

•  Tècnica  bàsica 

•   Tècnica d’armes 

•    Freestyle 

•     Combats 

•      Taekwondo aquàtic 

 

 

ESPORT SALUT ESPORT SALUT ESPORT SALUT ESPORT SALUT     

I  LLEURE, S.L.I  LLEURE, S.L.I  LLEURE, S.L.I  LLEURE, S.L.    

*A part de l’intensiu, durant aquest mes 

  es continua impartint les classes 

  habituals del curs. 

  Mes informació a l’oficina. 



PROTECCIO DE DADES I DRETS D’IMATGE 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran 
incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de SPORTS 
SALUT I LLEURE CORBERA 2008 SL amb la finalitat de 
poder atendre els compromisos derivats de la relació que 
mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la 
nostra adreça: C/DELS SPORTS,2 08757, CORBERA DE 
LLOBREGAT (BARCELONA). Mentre no ens comuniqui el 
contrari, entendrem que les seves dades no han estat mo-
dificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol 
variació i que comptem amb el seu consentiment per al 
tractament dels mateixos. Així mateix i d'acord amb l’esta-
bler en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la 
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu 
article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés 
per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions 
que considerem puguin ser del seu interès, per correu 
electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació elec-
trònica equivalent.                      

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promoci-

onal de SPORTS SALUT I LLEURE CORBERA 2008 SL.  

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació pro-

mocional de SPORTS SALUT I LLEURE CORBERA 2008 SL. 
 

Li informem que podrà revocar a qualsevol moment el con-
sentiment prestat a la recepció de comunicacions comerci-
als enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: es-
portsalutilleure@esportsalutilleure.com.  

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'ho-
nor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
sempre que no ens notifiqui el contrari, sol·licitem el seu 
consentiment per utilitzar les imatges captades, amb la 
finalitat de publicar-les a la xarxa social, en el gimnàs. 
AUTORITZO el tractament de les meves imatges amb la 
finalitat de: 

SI □ NO □ Publicar-les a la xarxa social i/o en el gimnàs 

mitjançant la meva signatura deixo constància de l'accep-
tació de tot l' exposat anteriorment en aquest document i 
que sóc coneixedor/a de els meus drets i obligacions se-
gons la normativa de protecció de dades de caràcter per-
sonal.. 

Nombre y apellidos del interesado: 

DNI: 

Firma del interesado 

 

       Autoritzacións 

ACTIVITATS 

DATA INSCRIPCIÓ:  

Nom de l’alumne:____________________________ 

Data naixament:____________________edat _____ 

DNI__________________ 

Adreça_____________________________________ 

Telefon_______________mòbil_________________ 

Pagament:____________________________  

Nom del pare/tutor___________________________ 

DNI__________________ 

Autoritzo al meu fill per anar al curs intensius de 

taekwondo a la S.E. Corbera 

Signatura 

140,25 € 

PREUS  

Esport, salut i lleure organitza  un inten-

siu de taekwondo  al nostre club, per tal 

de oferir la possibilitat de millorar la 

tècnica dels alumnes, preparar els últims 

campionats del més de juliol o bé com a 

primer contacte per als alumnes nous.  

• PREPARACIÓ PER ALS ÚLTIMS 
CAMPIONATS DE JULIOL. 

• ENTRENAMENTS DE TÈCNICA 
BÀSICA DE COMPETICIÓ INDI-
VIDUALITZATS. 

• JOCS RELACIONATS AMB EL 
TAEKWONDO. 

• TAEKWONDO AQUÀTIC. 

• ACTIVITATS EXTERIORS. 

Inscripcio per setmana “Inscripcio per setmana “Inscripcio per setmana “Inscripcio per setmana “JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL””””    
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(Minim 6 alumnes per setmana) (Minim 6 alumnes per setmana) (Minim 6 alumnes per setmana) (Minim 6 alumnes per setmana)     

  3 Setmanes 

  2 Setmanes 

  1 Setmana  

96,00  € 

50,85  € 

****El Soci de la S.E.C tindrà un 25% de descompte en el preu del intensiu El Soci de la S.E.C tindrà un 25% de descompte en el preu del intensiu El Soci de la S.E.C tindrà un 25% de descompte en el preu del intensiu El Soci de la S.E.C tindrà un 25% de descompte en el preu del intensiu 
(no inclou dinar ni acollides) (no inclou dinar ni acollides) (no inclou dinar ni acollides) (no inclou dinar ni acollides) .  
*L’abonat no soci que al Juliol tambe faci l’intensiu, tindra un 10% dte *L’abonat no soci que al Juliol tambe faci l’intensiu, tindra un 10% dte *L’abonat no soci que al Juliol tambe faci l’intensiu, tindra un 10% dte *L’abonat no soci que al Juliol tambe faci l’intensiu, tindra un 10% dte 
sobre el preu de l’intensiu. (no inclou dinar ni acollides)sobre el preu de l’intensiu. (no inclou dinar ni acollides)sobre el preu de l’intensiu. (no inclou dinar ni acollides)sobre el preu de l’intensiu. (no inclou dinar ni acollides)    

DATA LÍMIT D’INCRIPCIÓ I DEL DATA LÍMIT D’INCRIPCIÓ I DEL DATA LÍMIT D’INCRIPCIÓ I DEL DATA LÍMIT D’INCRIPCIÓ I DEL 
PAGAMENT DEL CURS SERÀ EL PAGAMENT DEL CURS SERÀ EL PAGAMENT DEL CURS SERÀ EL PAGAMENT DEL CURS SERÀ EL 

20 de JUNY 2016 20 de JUNY 2016 20 de JUNY 2016 20 de JUNY 2016     

�  �   � � GRUPGRUPGRUPGRUP    

182,70 €   4 Setmanes 
    

OPCIONAL : OPCIONAL : OPCIONAL : OPCIONAL :     Acollida Casal de 9 a 10:30 hAcollida Casal de 9 a 10:30 hAcollida Casal de 9 a 10:30 hAcollida Casal de 9 a 10:30 h    
    Preu per setmana 21,00€    
    Servei de dinar de 13 a 15 hServei de dinar de 13 a 15 hServei de dinar de 13 a 15 hServei de dinar de 13 a 15 h    
 Preu per setmana 37,50€ 
 Esporàdic dinar per dia 8,50€ 
    Acollida Casal de 15 a 17 hAcollida Casal de 15 a 17 hAcollida Casal de 15 a 17 hAcollida Casal de 15 a 17 h    
 Preu per setmana 28,00€ 

Divendres 22 de juliol festa local Divendres 22 de juliol festa local Divendres 22 de juliol festa local Divendres 22 de juliol festa local     


