FULLA D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LA
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA PER AL CURS 2018-2019
Enguany l’AMPA va demanar les següents activitats extraescolar esportives a la Fundació Esportiva Municipal de
València. Com és el primer any que hem demanat aquestes activitats, encara no tenim clar el funcionament, així
que vos demanem una mica de paciència.
Les activitats a realitzar són per a xiquets i xiquetes majors de 8 anys. Es realitzaran probablement a partir de les
17:30 i mínim 2 dies a la setmana, però encara no tenim els dies definitius de les activitats, ni si podrem
realitzar-les a la nostra escola o en el poliesportiu de Benimaclet, o en altra escola de la zona.
Preguem que ompliu la següent fulla indicant les activitats en les quals esteu interessats i vos informarem mes
endavant de les que ens han concedit la Fundació Esportiva Municipal de València. La inscripció serà en
setembre abans del 15, per això és important conéixer quins esteu interessats. El pago s’efectuarà en dues
tandes, una a l’inici del curs de més import i la segona, de menys import, més avant.
NOM DE L’ALUMNE
CURS
MAIL
TELÈFON DE CONTACTE

ACTIVITAT

DIES QUE VOLDRIES QUE ES REALITZARA

PREU 2017

L’ACTIVITAT

importes total l´any
l´any

PILOTA VALENCIANA 90m/2d

130 € 3h/s

Ratio de 6-10
JUDO 60m/2d

110€ 2h/s

Ratio de 12-20
GIMNASIA RÍTMICA 90m/2d

130 € 3h/s

Ratio de 12-20
GIMNASIA ARTISITICA 90m/2d

130 € 3h/s

Ratio de 12-20
BALONCESTO 90m/2d

130€ 3h/s sense competir

Ratio de 12-20

165€ 3h/s amb competició

ATLETISME 90m/2d o 3d

155 € 3h/s

Ratio de 12-20

180€ 4h/s

FUBOL SALA 60m/2d

117€ 2h/s sense competir

Ratio de 12-20

162€ 2h/s amb competició

ESGRIMA 90m/2d
Ratio de 6-10
Per més informació:


Web de l’AMPA: http://ampacarlessalvador.es/



Mail de l’AMPA: carles.salvador.extraescolars@gmail.com

 Web de la Fundació Esportiva Municipal: http://www.fdmvalencia.es

130 € 3h/s

