Data d’inscripció:___________________________________

DADES PERSONALS
Nom:______________________

Cognoms:________________________________________________

DNI:_______________________

Data de naixement:________________________________________

Adreça:_______________________________________________________________________________
Població:_______________________________________________

CP:_________________________

Telèfon:____________________ Correu electrònic:___________________________________________

PAGAMENT
La sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza a que li siguin carregades en aquest
compte, els rebuts que presenti a cobrament el Club Stil de Mollerussa.

Titular:____________________________________ Entitat bancària:_____________________________
Número de compte bancari:
E S

CUESTIONARI DE SALUT
Li han realitzat algun reconeixement mèdic en l’últim any?

SI / NO

Té alguna malaltia diagnosticada?
Quina?_________________________________________________________________________
Té alguna lesió diagnosticada?
Quina?_________________________________________________________________________
Pateix algun tipus de molèstia o dolor en la seva vida diària?
On es localitza aquest dolor?_______________________________________________________
Realitza habitualment algun tipus d’entrenament o activitat física?

SI / NO

Pateix algun tipus de molèstia o dolor durant l’entrenament?
On es localitza aquest dolor?_______________________________________________________
Pateix de dolor cervical o d’esquena habitualment?
Encercla: cervical/dorsal/lumbar
S’ha mesurat la tensió arterial en l’últim any?
Encercla: tinc... hipertensió o tensió baixa
Té asma o algun altre problema respiratori?
Quin?__________________________________________________________________________
Té algun desordre hormonal, diabetis o híper/hipotiroïdisme?
Quin?__________________________________________________________________________
S’ha realitzat alguna operació en l’últim any?
Quina?__________________________________________________________________________

SI / NO

SI / NO
SI / NO
SI / NO

SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO

Signatura:

BAIXA_Si desitja donar-se de baixa ho ha de notificar a la recepció del club abans del dia 20 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà
efectiva a partir del mes següent. MODIFICACIÓ ACTIVITAT_ Si desitja canviar d’activitat i modificar la quota, ho ha de notificar a la recepció del club abans del dia
20 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La modificació serà efectiva a partir del mes següent. MATRÍCULA_ La primera matrícula és gratuïta
per a les noves sòcies. En cas de donar-se de baixa, en reincorporar-se al gimnàs, caldrà fer el pagament de la matrícula ex-sòcies amb un import de 25€. QUOTA
DE MANTENIMENT_ Si desitja no assistir al gimnàs durant un període de temps, pot mantenir la seva matrícula fent el pagament mensual de la quota de
manteniment amb un import de 6€ al mes. En reincorporar-se no haurà de fer el pagament de una nova matrícula.

