Full d'Inscripció
Temporada Esportiva 2022-2023
"El Kung-fu no solament és un sistema de lluita, és una filosofia de pensament"
Sifu Lowfu

ESCOLES ESPORTIVES (5 a 15 anys)


Quota mensual: 40 €



Quota trimestral: Tres quotes de 108 € (equivalent a 36€ / mes), els mesos d’octubre, gener i
abril.




Quota única (mes d'octubre): 315€ (equivalent a 35€ / mes).
Mes de setembre: quota parcial de 25€.

Nota: Llicència Federativa: 55€ / any (abonament durant el mes d'agost; o bé, en el moment de la
incorporació de l'alumne al Club)
Seleccioneu la que correspongui:
Andorra la Vella
Ordino

JOVES I ADULTS
(seleccioneu la que correspongui):


Kung-fu (Defensa Personal): 40€ / mes



Taichi / Chikung:
 1r nivell 40 € / mes
 2n nivell (a partir de l'estudi de l'esquema 36 de Yang): 45€ / mes



Mes de setembre: quota parcial de 25€.

Nota: Llicència Federativa: 55€ / any (abonament durant el mes d'agost; o bé, en el moment de la
incorporació de l'alumne al Club)

DESCOMPTES FAMILIARS (pares i germans):


Segon membre de la mateixa família: Descompte del 15% en la segona quota.



Tercer membre: Gratuït.

Nota: Els descomptes no son acumulatius.
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Dades de l'alumne:
Nom i cognoms: ……………...........................................……………….................…...
Data de naixement: ……………....….............Nacionalitat: .....…………………...........
Adreça: …………………………………………………...................................................
Població: ......………………………………………………..............................................
Tel. : ………........................ @: ……………………………......................…………..

Domiciliació Bancària
Titular del compte: …………………………...............………....………….............……..
Banc: ………….................……….. Oficina: …….............………………...……………
Núm. C. IBAN: AD ........................................................................................................
Signatura i data, (en cas de menors d'edat, del pare o tutor).



CLÀUSULES REGULADORES

La temporada esportiva va del mes de setembre de 2022, fins al mes de juny de 2023.
Les dates tant d'inici com de finalització de la mateixa, seran les publicades en els
apartats "Horaris Classes" i "Calendari d'Activitats" respectivament, de la pàgina web
del Club (www.kungfuandorra.com). En qualsevol cas la finalització de la temporada
esportiva, coincidirà amb la data de celebració del pas de graus ordinari, organitzat per
la Federació Andorrana de Wushu i Kung-fu, dut a terme durant el mes de juny.
La inscripció comporta de manera tàcita el consentiment per a que el Club pugui
realitzar documents gràfics, i publicar-los a la seva pàgina web (o bé a la pàgina
www.fawuk.ad); així com a les xarxes socials i premsa, amb la única finalitat de
fomentar i difondre la pràctica de la nostra disciplina marcial i esportiva.
Dret de desistiment: Caldrà informar al Club amb una antelació mínima de 30 dies.
Pel que fa a la quota única, en cas de desistiment es retornaran el següent imports:
o
o

Durant el primer trimestre (fins a l'1 de desembre): 210 €
Durant el segon trimestre (fins a l'1 de març): 105 €

Quota federativa: una vegada abonada aquesta en temps i forma, no es realitzaran
devolucions.
Tel. +376 376900

clubkungfutaichi@andorra.ad

www.kungfuandorra.com

