CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA ESCOLA DE TENNIS 2018-19
FULL D'INSCRIPCIÓ - INICIACIÓ - PERFECCIONAMENT - PRECOMPETICIÓ
Nom i Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon de la casa:

Telèfon Mòbil:

Data de naixement:

DNI:

Nom dels pare/mare (tutor/a):

T.Sanitària :

E-mail:

Soci

Núm Llicència:

Fill de soci

No soci

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

PREUS
INICIACIÓ
ALUMNE
hores
ESCOLA
setmanals
MENSUAL
1h
30 €
1,5h
40 €
2h
45 €

PERFEC./PRECOMPETICIÓ
hores
setmanals
beneficiari SOCI
MENSUAL
1,5h
50 €
3h
60 €

dies
seleccionats

horari
seleccionat

hores
diàries

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
HORARIS
INICIACIÓ
PRECOMPETICIÓ
PERFECCIONAMENT

de dilluns a divendres:
17,30 a 19h o 19 a 20,30h
o dissabte de 10 a 12h

INSCRIPCIÓ ALUMNES CURS ANTERIOR
Inclou: Samarreta d'entrenament, pantaló curt i la llicència del Consell Esportiu

55,00 €

INSCRIPCIÓ NOU ALUMNE
Inclou: Samarreta d'entrenament, pantaló curt i la llicència del Consell Esportiu

75,00 €

ELS ALUMNES MAJORS DE 10 ANYS HAN DE PAGAR LA QUOTA DE SOCI (25€/MES)
10% DE DESCOMPTE A PARTIR DEL SEGON GERMÀ EN LA QUOTA MENSUAL DE L'ESCOLA DE TENNIS
OBSERVACIONS:

PER A MÉS INFORMACIÓ

Inici : 3 de setembre
Fi de curs : 21 de Juny
Podeu consultar el calendari i l'agenda de l'Escola a la web:
http://clubgimnastic.cat/tennis
telèfon: 977 29.09.15
E-mail: tennis@gimnasticdetarragona.cat

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
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

