FULL D’INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2018
DADES PERSONALS

Soci:
No soci:
Nom: ........................................................................ Cognoms: .......................................................................................................................
Adreça: ..........................................................................................................................................................Codi Postal: ....................................
Població: .................................................... Data de naixement: ...................................... Telèfon de contacte: ...............................................
E-mail: ..................................................................DNI Nen/a………………………………….. Germans inscrits a les activitats:
SI NO
Nom del pare/mare (tutor/a): ....................................................... DNI: ...........................
A escollir:
Tenis

Pàdel

SETMANES (indiqueu amb una X l'opció escollida i setmana/s corresponents)

Setmana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25/06

02/07

09/07

16/07

23/07

30/07

06/08

13/08

20/08

27/08

*Acollida
Campus Mati
Campus tot el dia
*Menjador
* El servei d’acollida no està inclòs en el preu del campus.

FORMA DE PAGAMENT

Efectiu

Targeta

Transferència

Domiciliat

Total

IBAN + Nº COMPTE (Domicilició)

INGRESO BANCO SABADELL (Enviar justificante bancario por email)

ES15 0081.1587.5100.0104.0214

QÜESTIONARI MÈDIC
Es pren alguna medicació?
Si

No

Quina? ........................................................................

•
•

A què? (especificar) ....................................................

•

Té alguna alèrgia?
Si

No

Altres observacions d’interès .......................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
En cas d’urgència cal avisar a ......................................................................
Telèfon .........................................................................................................
Adjunt obligatòriament la fotocòpia de la Targeta Sanitària i DNI.

TALLA SAMARRETA

5-6 anys

Segell del Club Tenis Salou H2o

7-8 anys

9-10 anys

•

•
•
•

10-11 anys

Per reservar la plaça s’abonarà 50% del total.
Abans de començar l'activitat s'abonarà la totalitat de l'import
corresponent
Cada dijous es tancaran les llistes de la setmana següent,una
vegada sobrepassat aquest termini,s'haurà d'abonar un cost
addicional de 10€
Les anul·lacions i ampliacions es realitzaran sempre per escrit, ja
sigui pre-sencialment a la Recepció o per
email a
campus@tennissalouh2o.com.
Obligatoti fotocopia del Dni
Queda prohibit l’ús de consoles, tablets, telèfons mòbils.
Es prega màxima puntualitat a l’hora d’entrada i sortida

12-14 anys

Talla S

Talla M

Talla L

Signatura Pare/Mare o Tutor Legal

Autoritzo al meu fill/a, les dades del qual consten en aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades en els diferents programes de l’estiu del Tenis Salou H2O. Tanmateix, autoritzo a que pugui ser atès
en cas d’ accident o malaltia. Autoritzo la reproducció de les imatges de les diferents estades esportives d’estiu en qualsevol publicació Tenis Salou H2o
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, TENIS SALOU H2O, amb domicili a 43840 Salou (Tarragona),
Carrer l’avenç 37, 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 TENIS SALOU
H2O pot donar tractament a l’ús de la seva imatge, exclusivament per a la seva inclusió en tríptics informatius, a la pàgina web 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.
He llegit i estic conforme amb la normativa del Summer Camp 2018

