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CONVENI IPA - CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ
Al llarg del mes de juny es renovarà l’acord amb el Club de Tir Jordi Tarragó per la temporada
2017-2018, pel que, els socis d’IPA Tarragona i d’altres agrupacions que es vulguin adherir, han
de fer el següent:
Durante el mes de junio se renovara el acuerdo con el Club de Tiro Jordi Tarragó para la temporada
2017-2018, por lo que, los socios de IPA o de cualquier otra agrupación que se quiera adherir, deberá
hacer lo siguiente:
1.- Omplir i signar el document d’Inscripció/Renovació.
1.- Rellenar y firmar el documento de “Inscripción/Renovación”.

2.- Enviar-lo al correu electrònic tiro@ipatarragona.org. En uns dies rebreu confirmació de la
vostra inscripció/renovació i a partir d’aquest moment podreu fer ús de les instal·lacions.
2.- Enviarlo al correo electrónico tiro@ipatarragona.org. En unos días recibiréis confirmación de vuestra
inscripción/renovación y a partir de este momento podréis utilizar las instalaciones.
A partir d’aquesta temporada, i com a novetat, el pagament de la quota d’adhesió al conveni es
realitzarà mitjançant domiciliació bancària, pel que s’entendrà que un cop us doneu d’alta cada any se
us passarà de forma automàtica el càrrec corresponent a la renovació. En cas de voler donar-vos de
baixa del conveni, caldrà enviar un correu electrònic a tiro@ipatarragona.org comunicant la vostra
intenció amb un termini màxim d’un mes abans de la caducitat del conveni per poder procedir a la vostra
baixa definitiva.
A partir de esta temporada y como novedad, el pago de la cuota de adhesión al convenio se realizara
mediante domiciliación bancaria, por lo que se entenderá que una vez os deis de alta, cada año se os
pasará automáticamente el cargo correspondiente a la renovación. En caso de querer daros de baja
del convenio, deberéis enviar un correo electrónico a tiro@ipatarragona.org comunicando vuestra
intención en un plazo máximo de un mes antes de caducar el convenio, para poder proceder a vuestra
baja definitiva.
El impagament de la quota d’inscripció/renovació implicarà la baixa automàtica i per tant no es
podrà fer ús de les instal·lacions del Club de Tir.
El impago de la cuota de inscripción/renovación implicara la baja automática y por tanto no se podrán
utilizar las instalaciones del Club de Tiro.
Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a:
Miquel Lorenzo 670395342
Quico Iborra
659686916
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