
 

 

 Guia Informativa Inscripcions Extraescolars i Alta Socis 

 Calendari: 23, 25, 27 i 31 de maig i 2 de juny. De 9:00-9.30 h i de 16.30-17.00 h. Despatx de l’AFA.  

 Documentació necessària per inscriure’s:  

 - Full de drets d’imatge signat  

 - Full alta inscripcions extraescolars signat 

 - Full autorització de recollida signat. Caldrà DNI i noms de les persones a qui autoritzeu per a la recollida 

 - Per a les activitats del Consell Esportiu de l’Hospitalet: portar fotocòpia del CATSALUT  

 Quotes: 

 - Caldrà abonar una quota d’inscripció de 15 €/nen (pagament en efectiu el dia de la inscripció). Gratuïta pels socis de l’AFA (curs 2016-17) 

 Fer-se soci o renovar quota de soci de l’AFA curs 2016-17: 

 - Full d’alta/renovació soci AFA (adjunt) 

- Cal abonar la quantitat de 20 € per família: per transferència/ingrès al compte de l’AFA. Cal aportar el rebut de pagament. 

- Es podrà abonar la quota en efectiu en el mateix moment  de fer l’alta o renovació. 

 

 

 Guia Informativa Inscripcions Extraescolars i Alta Socis 

 Calendari: 23, 25, 27 i 31 de maig i 2 de juny. De 9:00-9.30 h i de 16.30-17.00 h. Despatx de l’AFA.  

 Documentació necessària per inscriure’s:  

 - Full de drets d’imatge signat  

 - Full alta inscripcions extraescolars signat 

 - Full autorització de recollida signat. Caldrà DNI i noms de les persones a qui autoritzeu per a la recollida 

 - Per a les activitats del Consell Esportiu de l’Hospitalet: portar fotocòpia del CATSALUT  

 Quotes: 

 - Caldrà abonar una quota d’inscripció de 15 €/nen (pagament en efectiu el dia de la inscripció). Gratuïta pels socis de l’AFA (curs 2016-17) 

 Fer-se soci o renovar quota de soci de l’AFA curs 2016-17: 

 - Full d’alta/renovació soci AFA (adjunt) 

- Cal abonar la quantitat de 20 € per família: per transferència/ingrès al compte de l’AFA. Cal aportar el rebut de pagament. 

- Es podrà abonar la quota en efectiu en el mateix moment  de fer l’alta o renovació. 

 

 

 Guia Informativa Inscripcions Extraescolars i Alta Socis 

 Calendari: 23, 25, 27 i 31 de maig i 2 de juny. De 9:00-9.30 h i de 16.30-17.00 h. Despatx de l’AFA.  

 Documentació necessària per inscriure’s:  

 - Full de drets d’imatge signat  

 - Full alta inscripcions extraescolars signat 

 - Full autorització de recollida signat. Caldrà DNI i noms de les persones a qui autoritzeu per a la recollida 

 - Per a les activitats del Consell Esportiu de l’Hospitalet: portar fotocòpia del CATSALUT  

 Quotes: 

 - Caldrà abonar una quota d’inscripció de 15 €/nen (pagament en efectiu el dia de la inscripció). Gratuïta pels socis de l’AFA (curs 2016-17) 

 Fer-se soci o renovar quota de soci de l’AFA curs 2016-17: 

 - Full d’alta/renovació soci AFA (adjunt) 

- Cal abonar la quantitat de 20 € per família: per transferència/ingrès al compte de l’AFA. Cal aportar el rebut de pagament. 

- Es podrà abonar la quota en efectiu en el mateix moment  de fer l’alta o renovació. 

 

 


