CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA ESCOLA DE TENNIS 2017-18
FULL D'INSCRIPCIÓ -

ADULTS -

Nom i Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon de la casa:

Telèfon Mòbil:

Data de naixement:

DNI:
T.Sanitària :

E-mail:

No soci

Soci

Núm Llicència:

És necessari portar fotocòpia de la tarjeta sanitària de l'alumne

PREUS
HORARI DE TARDA
hores
soci
setmanals
mensual
1h
29 €

dies
seleccionats
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

SERVEI D'ESCOLA NOMÉS PER A SOCIS

hores
diaries

dissabte
Nivell :

Preu hores :
** duració curs: d'octubre a juliol

matricula

* la matricula inclou assegurança i samarreta d'entrenament
***Per altres opcions consultar a la Direcció de l'Escola.

50,00 €

Total a pagar :

classes perdudes per motius personals, consultar disponibilitat d'horaris i grups

DADES A TENIR EN COMPTE
curs va del 4 de setembre fins al 31 juliol
Podeu consultar el calendari i l'agenda de l'Escola al dossier que us enviarem per mail o a la web:

http://clubgimnastic.cat/tennis/noticies

nomes es recuperen les classes perdudes per inclemencies meteorològiques
classes perdudes per motius personals, consultar disponibilitat d'horaris i grups
HORARI DE TARDA
hores
soci
setmanals
mensual
1h
29 €
matricula

50,00 €

dies

horari

seleccionats
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
dissabte

seleccionat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Les dades facilitades seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la seva sol
licitud d’inscripció a les activitats organitzades des de la nostra Entitat, així com per poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis i/o
activitats futures del nostre Club. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA, amb domicili a 43007
Tarragona, P. Budallera s/n, podent ser cedides a les entitats federatives i /o organismes responsables de la gestió de la llicència federativa i l’assegurança
esportiva (en el cas que correspongui). Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les seves dades en els termes establerts a la
legislació vigent. Igualment, en atenció al previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, li comuniquem que el CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA pot donar
tractament a l’ús de la seva imatge, exclusivament per a la seva inclusió en tríptics informatius, a la pàgina web www.clubgimnastic.cat, fotografies i/o vídeos
promocionals de l’Entitat, xarxes socials gestionades des del Club i/o en qualsevol altre acció divulgativa que es pugui dur a terme. En el cas que no autoritzi el
tractament de la seva imatge, haurà d’indicar-ho a la casella habilitada a la part inferior.

No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA
DNI / SIGNATURA

CONDICIONS DE PAGAMENT
Rebut bancari
Domiciliació bancària
Sr/Sra. .........................................................................................................
D.N.I./ N.I.F. ........................................
Expresso la meva conformitat amb els apunts comptables que es realitzin al meu compte

---- ---- -- ---------amb motiu del pagament dels rebuts de l’escola de tennis de la Secció de Tennis del Club Gimnàstic de Tarragona.
També faig constar que faré l’oportuna previsió de fons per poder atendre’ls.

Tarragona, ....... d’.............................

del .................

Signatura

INFORMACIÓ
Qualsevol canvi de dades o horaris s'ha de comunicar directament a les oficines.
Totes les informacions del curs es publicaran al taulell d'anuncis , pagina web i grups de WhasApp, els alumnes l'hauran
de consultar periòdicament.

SERVEI D'ESCOLA NOMÉS PER A SOCIS
Més informació a : http://clubgimnastic.cat/tennis/noticies o al telèfon 977.290.915
Escola adults : nimim de 2, màxim 4 jugadors per grup

