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CURSOS I TALLERS 2019-2020 (Primer Trimestre) 

DIA D’INSCRIPCIÓ:  Dijous 19 de setembre a partir de les 10.00h 

D’acord amb el sorteig públic realitzat el passat dimarts 3 de juny de 2019 a les 16.30h a l’Aula d’Informàtica 

del Casal Carlit el número de soci/sòcia amb el que s’iniciaran les inscripcions és el: 

2473 
D’aquesta manera s’estableixen uns torns horaris en el que us convoquem segons el vostre número de 

persona sòcia per a tramitar la inscripció: 

 
 

És imprescindible dur el carnet de sòcia o soci per a poder tramitar la inscripció.  
 
Per a les Activitats de Pagament és imprescindible mostrar la targeta rosa per gaudir dels descomptes. En 

cas de no dur-la, s’aplicarà la tarifa màxima. La targeta verda de la Generalitat no és vàlida.  

EL PAGAMENT ES REALITZARÀ ÚNICAMENT MITJANÇANT TARGETA BANCÀRIA. 
 

Cal tenir en compte que: 

- Ningú es podrà inscriure en un torn anterior al seu. El dia 19 per la tarda de 16.30 a 18.30h es faran les 

inscripcions per les persones sòcies d’altres espais de gent gran del Districte. 

- En el cas de no poder assistir a les inscripcions, pot venir una altra persona a tramitar-ho, tot respectant 

el torn horari que s’ha adjudicat a la persona interessada i duent el seu carnet de soci o sòcia (només 

dos carnets per persona per franja horària). 
- En el cas d’arribar més tard de l’hora en què se l’ha convocat, haurà d’esperar a entrar en el moment 

que ho indiquin les persones organitzadores. 
- Els GRUPS creats s’aprofitaran per les properes inscripcions trimestrals, de manera que l’ordre de 

prioritat sigui rotatiu durant el curs i faciliti la igualtat d’inscripció entre totes les persones sòcies. 
- Per a qualsevol informació referent als cursos heu adreçar-vos a la 

Comissió de cursos i tallers: Dimarts de 16 a 19h i dijous de 10 a 12.30h  

Socis i sòcies amb el número de carnet… Us inscriviu... Pertanyen al grup... 

…del 2473   al 2778 A les 10.00h 

A …del 2779  al  2924 A les 10.30h 

...del 2925  al 3000  

...del 0001 al 727 
A les 11.00h B 

...del 728 al 1650 A les 11.30h 

…del 1651  al 2095 A les 12.00h 

C …del 2096 al 2472 A les 12.30h 


