
NOM I COGNOMS                                                                                                                               DATA NAIXEMENT                                                                                                      

TELÈFON                                                 CORREU ELECTRONIC                                    LOCALITAT
 

DADES COMPTE CORRENT (NOM ENTITAT I NUM IBAN)                                              NUM DNI / PASSAPORT PAGADOR

ACTIVITATS I HORES A LES QUE T’APUNTES

Les dades facilitades mitjançant el present formulari s’incorporaran a una base de dades titularitat només de Hoop! DanceFit per a les 
finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Hoop! DanceFit compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, així com amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. 
Els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació poden exercitar-se dirigint-se per correu electrònic a info@hoop.cat
 

Firma:      

El sota signant, cedeix al centre Hoop! DanceFit, amb domicili a C. Sant Martí 12 els drets i modalitats d’explotació sobre les imatges i 
videos en les quals aparegui que estiguin relacionades amb les activitats de l’esmentat centre, i autoritza a què puguin ser utilitzades, 
totes o part de les mateixes utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l’actualitat sempre i quan tingui com a única finalitat la promoció
i difusió de les activitats de Hoop! DanceFit, i s’observi el contingut de la Llei Orgànica, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat 
personal i familiar i la pròpia imatge.

Firma:      



NOM I COGNOMS                                                                                                                               DATA NAIXEMENT                                                                                                      

TELÈFON                                                 CORREU ELECTRONIC                                    LOCALITAT
 

DADES COMPTE CORRENT (NOM ENTITAT I NUM IBAN)                                              NUM DNI / PASSAPORT PAGADOR

ACTIVITATS I HORES A LES QUE T’APUNTES

PAGAMENTS:

En concepte d’ inscripció al centre cal abonar una matrícula de caràcter anual, que en el cas de les alumnes ja apuntades el curs anterior 
tindrà un preu bonificat.

En cas de devolució del rebut, Hoop! emetrà un cobrament al compte facilitat per les despeses originades (4€), en cap cas el centre es 
farà càrrec d’aquestes despeses.

La no assistència a les classes no implica el cessament del pagament de les mensualitats, ni el retorn dels diners de les classes no 
realitzades.

Els pagaments trimestrals en efectiu tindràn un descompte del 10%, l’import abonat no serà retornat si l’alumne deixa de fer l’activitat. 
Només en el cas de lesions o malalties amb justificant mèdic es guardarà l’import per a ser utilitzat més endavant en les activitats del 
centre.

Hoop! DanceFit es reserva el dret de modificar els preus i les tarifes.

BAIXA I MODIFICACIONS DE QUOTES/ACTIVITATS:

LES BAIXES I MODIFICACIONS S’HAN DE COMUNICAR PER ESCRIT ABANS DEL DIA 20 DEL MES ANTERIOR
en cas contrari es cobrarà la totalitat de la mensualitat, i en cas de devolució del rebut, també es cobraran les despeses originades (4€).

Al mes de juliol l’alumna haurà de donar-se de baixa per escrit si no vol continuar les seves classes al setembre, en cas contrari 
s’entendrà la seva continuïtat i se li passarà la matrícula de 27€a l’agost, i al setembre la quota que estava fent el curs anterior. 
El pagament d’aquesta matrícula donarà dret a l’exempció del pagament de la matrícula anual i a tenir la plaça reservada pel següent 
curs.

Després d’una baixa, si l’alumna vol tornar a inscriure’s, caldrà que torni a abonar la matrícula d’inscripció al preu oficial, sense descompte 
ni promoció. 
 
Per baixes puntuals (màxim 1 mes) es pot optar per pagar una quota de manteniment  (25€) en concepte de reserva de plaça de l’activi-
tat, en aquest cas, no es requerirà que torni a abonar la matrícula d’inscripció un cop finalitzat el mes de la baixa.

RECUPERACIÓ DE CLASSES:

Són recuperables totes aquelles classes que no es realitzin per causes imputables al centre, s'exclouen els dies festius, ponts o vacances 
del centre, que seran comunicats des de l’inici del curs.

Les classes que no es realitzin per causes personals de l'alumna es podran recuperar per una altra activitat o horari sempre amb previ 
consens amb el centre i segons disponibilitat de places en un termini màxim de 10 dies.
Les classes de recuperació no són en cap cas acumulables ni transferibles. Un cop ha vençut el termini queden perdudes.

No es podran recuperar les classes una vegada l’alumna s’hagi donat de baixa del centre o s’hagi canviat a una quota inferior.

POLÍTICA DE CANCELACIÓ:

Els imports pagats en concepte de matrícula, trimestres, tallers o intensius no es retornaran a no ser que sigui per motius 
mèdics importants justificats. Es donará l’opció de recuperar l’import realitzant classes al centre en el moment que li sigui 
possible.

NORMATIVA GENERAL 
Les activitats del centre es realitzaran des del mes de setembre al juliol, ambdós inclosos. 

El centre no es farà responsable dels robatoris o furts, ni dels objectes perduts a les instal·lacions.

Hoop!DanceFit no es farà responsable dels accidents derivats del mal ús de les instal·lacions o de l'omissió dels consells dels/les 
instructors/es o del personal del centre.

L’alumna garanteix que està en les condicions de salut apropiades per dur a terme les activitats del centre. En cas contrari es compromet 
a comentar-ho als instructors abans d’iniciar l’activitat.

Signatura:     Data:
          

    
Hoop! DanceFit, C.Sant Martí 12, 08172 Sant Cugat del Vallès


