
 

FULL DE SUBSCRIPCIÓ DE PROFESSIONALS A DOCUSPORT 

DADES PARTICULARS 

 
NOM: .....................................   COGNOMS:..................................................................... 

NIF: ............................... 

ADREÇA ............................................................................................................................. 

CP ...........................POBLACIÓ ......................................................................................... 

PROVÍNCIA .........................................COMARCA ............................................................ 

TELÈFON: ................................MÒBIL: ................................FAX: .................................... 

CORREU ELECTRÒNIC: (en majúscula) .................................................................................... 

LLOC DE TREBALL: .................................................... TITULACIÓ: ................................ 

DADES BANCÀRIES 

 
TITULAR: ............................................................................................................................  

NIF: ................................. 

Autoritzo al Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport de Catalunya, el cobrament en càrrec al meu compte corrent els 

rebuts corresponents a les quotes anuals del butlletí Docusport 

 Entitat Oficina D.C. Nº Compte 

 

BANC O CAIXA: ................................................................................................................   

 

Desitjo rebre el butlletí informatiu DOCUSPORT en el següent format: 

 Format digital  Suport escrit 

 
 

A  ................................., el .........  de  ............................  de .................. 

Signatura 

                       

 



 

 

 

CONDICIONS DE SUBSCRIPCIÓ A DOCUSPORT 

1. El Col·legi de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport de Catalunya enviarà mensualment el butlletí DOCUSPORT, 

en el format sol·licitat. 

2. El subscriptor abonarà el preu estipulat per aquest servei amb un pagament 

anual a canvi dels dotze números anuals més els monogràfics que s’editin. 

També dona dret a demanar informació sobre els continguts per telèfon, fax 

o correu electrònic. 

3. DOCUSPORT és un butlletí informatiu de caràcter personal propietat del 

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport de Catalunya i el seu contingut no pot ser reproduït, plagiat, 

distribuït, ni comunicat en qualsevol tipus de suport o mitjà, sense la 

respectiva autorització. La subscripció en format digital dona dret a imprimir 

i posseir una còpia en paper per ús individual. 

4. Les dades facilitades per l’entitat subscriptora queden protegides per la llei 

5/92, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades. 

5. Qualsevol de les dos parts pot rescindir aquest acord en qualsevol moment, 

sempre i quan es comuniqui per escrit un més abans de la seva resolució, 

en qualsevol cas, no es retornaran les quantitats abonades. 

6. Per poder gaudir del període de prova inicial, és imprescindible retornar 

degudament complert i signat el Full de subscripció, i en el cas de no 

desitjar el servei, comunicar-ho per escrit el més anterior a la finalització 

d’aquest període. Aquest període de prova dóna dret a rebre segons la 

modalitat demanada, dos exemplars mensuals.  

Preus de subscripció 

1.- Suport digital: 17 Euros (IVA inclòs) a l’any.  

 

2.- Format escrit: 33 Euros (IVA inclòs) a l’any.  

 

COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA 

 Provença, 500, porta 4 - 08025 BARCELONA –  
Tel: 93 455 56 07 Fax: 93 436 91 13 - coplefc@telefonica.net 

 

 



 

 

 

VOLS ESTAR AL DIA? 

Sens dubte per ser un bon professional cal estar assabentat de tot el que passa 

en el sector. La informació i la formació permanent propicia el 

desenvolupament i perfeccionament professionals. 

Ara amb DOCUSPORT ho tens fàcil. 

DOCUSPORT és el butlletí mensual del sector de l’Educació Física i l’Esport 

que t’informa de totes les novetats legislatives (documentació publicada al BOE 

i al DOGC), de l’oferta formativa (Cursos de formació i de postgrau tant de 

Catalunya com fora de Catalunya), de les beques, ajuts i premis, les Fires 

relacionades amb el nostre sector, així com de les darreres publicacions 

aparegudes. 

A més a més, per ampliar la informació existent a DOCUSPORT, només t’has 

de posar en contacte amb nosaltres per telèfon, fax o correu electrònic, indicant 

la referència i et donarem tota la informació detallada. 

DOCUSPORT és molt més que un butlletí mensual, és l’eina imprescindible per 

estar informat puntualment a nivell professional 

Amb DOCUSPORT estaràs puntualment informat, i per un preu econòmic. 

Si desitges conèixer el nostre servei, només has d’omplir el full de subscripció i 

el rebràs dos exemplars de forma gratuïta. Si no desitges seguir rebent 

DOCUSPORT, només ho has de comunicar per escrit en els quinze dies 

posteriors a la recepció del segon exemplar, i no se’t carregarà cap import. 

 

Gràcies per confiar en nosaltres. 

 

 

 

COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA 

 Provença, 500, porta 4 - 08025 BARCELONA –  
Tel: 93 455 56 07 Fax: 93 436 91 13 - coplefc@telefonica.net 

 

 


