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CLUB ATLÈTIC SANT FELIU DE CODINES
SOL·LICITUD ABONAMENT PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2016
Nom: ________________________ Cognoms: ___________________________________________
Data de naixement _____________________________ N.I.F.:_______________________________
Adreça: ___________________________________________________________________________
C.P.: ___________________ Població: __________________________________________________
Telèfons de Contacte: ______________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Sol·licito a la Junta Directiva del Club Atlètic Sant Feliu de Codines que em tramiti davant
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines l’abonament per la piscina municipal de la Zona Esportiva
de Solanes per la temporada d’estiu de 2016, que suposa una única quota de import de 10,00 €.
La Piscina Municipal de la Zona Esportiva de Solanes és un servei de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Codines. Funcionarà del dissabte 25 de juny al diumenge 4 de setembre. Cal tenir en compte que
l’aforament de públic a la piscina és limitat i quan s’arriba al màxim de usuaris ja no s’admet a
ningú més, tingui o no tingui abonament. L’horari de la piscina serà:
- Juny: de 11h a 19:30h.
- Juliol: de 10:30h a 19:30h.
- Agost: de 11h a 19:30h.
- Setembre: de 11h a 19:30h.
La forma de pagament és transferència bancària, cal fer ingrés o transferència de 10,00 € al
compte corrent del Club Atlètic a la Catalunya Caixa, compte IBAN núm. ES78 2013 0166 6102
0082 2660, codi BIC CESCESBBXXX. Al fer l’ingrés cal posar el nom del soci i indicar “Piscina
2016”. Ens heu d’enviar el comprovant de la transferència junt amb aquest imprès.
L’entrega del carnet es farà en sobre tancat a nom del soci al Bar del Local Social a Solanes i es
passarà a recollir dins el horari de servei del Bar.Cal tenir en compte que el Club ha de fer el tràmit
a l’Ajuntament i entre que es fa la petició i es pot recollir el carnet a Solanes poden passar uns
dies.

Signatura del sol·licitant:

Sant Feliu de Codines, a ______ de ______________ de 2016.

