
 
TROTOTRAINING. T’acompanyem en el teu entrenament diari. 

PROTECCIÓ DE DADES – Responsable: Consultoria deth Pirèneu S.L.. Finalitat del tractament. Cumplir amb la nostra relació comercial. Conservació de 
les dades. Un cop cumplida la relació comercial, es retornaran les dades, encara que podran conservar-se, degudament bloquejades, en tant poguéssin 
derivar-se responsabilitats de la relació comercial. Destinataris. No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. Drets. Pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, supresió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat 
de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de copia de document oficial que l’identifiqu, dirigit al RESPONSABLE del fitxer. En cas de 
disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

INSCRIPCIÓ ENTRENAMENTS PERSONALS 

      Data Alta:       ___  /___ / _____     

DADES PERSONALS 

DNI:        Nom i Cognoms:        

Data de naixement:           CP i Població:         

Telèfon de contacte:      

Mail de contacte:         

 

TARIFES I PACKS D’ENTRENAMENTS 

CLASSES GRUPALS (presencials/on-line/gravades): 

1 classe a la setmana: 55 euros/ mensuals  

2 classes a la setmana: 70 euros/ mensuals 

3 classes a la setmana: 100 euros/ mensuals 

 

ENTRENAMENTS PERSONALS: 

Sessions individuals: 50 euros/sessió 

Abonament de 10 sessions individuals: 400€ 

 

PLANIFICACIONS: 

Planificació mensual amb Training Peaks i DudyFit + 2 contactes al mes: 100 euros/mensuals 

 Abonament 6 mesos: 540 euros (mesos consecutius) 

 Abonament 12 mesos: 960 euros (mesos consecutius) 

Planificació mensual amb Training Peaks i DudyFit + 2 contactes al mes + sessions setmanals LPF 

online/gravades: 120 euros/ mensuals 

 Abonament 6 mesos: 648 euros (mesos consecutius) 

 Abonament 12 mesos: 1.152 euros (mesos consecutius) 
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FORMA DE PAGAMENT 

 Transferència bancària (*durant els 5 primers dies de cada mes) 

  CAIXABANK ES83 2100 0035 0002 0046 2189 

 Domiciliació bancària (*el dia 5 de cada mes) 

Autoritzo a Pedales del Mundo® (B25670357) a carregar els rebuts que corresponguin a 
l’opció escollida per als entrenaments al número de compte següent:  

 

                 

Firmo aquest document donant consentiment al tractament de les meves dades amb la finalitat de cumplir la 

relació comercial i d’acord amb el cumpliment de la Politica de Protecció de Dades del peu de página. 

 

Signatura 

 

      A Vielha, el           de                                             de 202_ 

 

 

REGLAMENT INTERN: 

1. El compromís i el respecte ens defineixen i és màxim. T’animem a gaudir d’aquest camí a través de 

l’esport i que et comprometis amb tu mateix/a per aconseguir els resultats desitjats. 

2. Es demana respectar els horaris de les classes amb les entrenadores. Pel bon funcionament, els minuts 

perduts a l’inici, no es podran recuperar al final. 

3. Igualment, es demana la no utilització dels dispositius mòbils o els associats a ells per evitar 

distraccions durant les sessions d’entrenament de qualsevol tipus. 

4. Cal respectar en tot moment les normatives per Covid, per no posar en perill la pròpia persona o la 

resta de persones que realitzen l’entrenament. 

5. En les classes de ioga cal respectar el silenci. El ioga és una disciplina introspectiva, i cal crear un 

ambient idoni per aquesta. 

6. Dolències, lesions, etc.. s’han de comunicar al professional i, si escau, es recomanarà assistir al 

fisioterapeuta o metge. 

7. Totes les notificacions a les entrenadores es faran per correu electrònic: 

training@pedalesdelmundo.com  

mailto:training@pedalesdelmundo.com
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8. En el cas de que tingueu planificacions mensuals, s’enviaran per mail la primera setmana de cada mes 

un cop rebut el pagament. Llegiu-vos bé a principi de mes el pla que se us envia i apunteu tots els 

dubtes per enviar-nos-els en un sol mail i començar amb tot clar. 

9. Els pagaments es realitzaran al principi de mes: durant els 5 primers dia de mes en cas d’escollir 

transferència bancària o el dia 5 de cada mes en cas de domiciliació bancaria.  

10. Davant la possibilitat que no es rebi el pagament en aquests períodes, es perd el dret a rebre els 

entrenaments, siguin taules o classes. 

11. En cas de no tenir intenció de continuar als entrenaments, avisar per mail 5 dies abans de final de 

mes. S’ha de tenir present que el cobrament és per mes sencer i per pack contractat. 

12. Les taules d’entrenament s’han de descarregar al moment de rebre-les. Un cop finalitzada la relació 

comercial, aquesta informació queda eliminada. 

13. Firmar aquest document significa haver llegit i acceptar les normes internes, però en cap moment 

s’està firmant una permanència.  

 

He llegit, entenc i accepto aquest reglament en la seva totalitat. 

Signatura 

      A Vielha, el           de                                             de 202_ 

 


