Classes de Txi Kung

Classes de Txi Kung

Dilluns i dimecres de 09.40 a 10.40 h.

9,50€/1 dia a la setmana
13,50€/2 dies a la setmana

No Socis:
		

24,50€/ 1 dia a la setmana
36,50€/2 dies a la setmana

Requisits inscripcions
Lloc inscripció:
			

Oficina administrativa
Rambla Fabra i Puig 47

Horari d’atenció:
			
			
			

De dilluns a divendres,
de 10.00 a 13.00h i
de 16.00 a 20.45h.
Dissabtes de 10.00 a 12.45h.

Requisits:		

Full inscripció amb dades bancàries.

En donar-se d’alta, caldrà abonar el primer mes (mes natural/
mig mes) a les oficines del Club. Els rebuts posteriors es
facturaran per banc a principis de cada mes.
Durada del curs: Setembre - Juny
Les baixes s’hauran de noticar abans del dia 20 del mes
i per escrit mitjançant formulari ocial del Club. Mentre no
s’efectuï aquesta baixa per escrit, el Club Natació Sant
Andreu entendrà que els serveis contractats o les activitats
contractades són de plena satisfacció per part de l’usuari.
Recàrrec per devolució del rebut: 6,61€.
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