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FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA 2018/2019 
    

Data d´inici de l´activitat: _______________________________________________________ 

 
 ESCOLA DE PÀDEL  ESCOLA DE TENNIS 

 

 

   ESCOLA DE PÀDEL D´ADULTS 

 

 

 ESCOLA DE TENNIS D´ADULTS 

   CLASSES PARTICULARS PÀDEL  CLASSES PARTICULARS TENNIS 

   ESCOLA NATACIÓ  CLASSES DE NATACIÓ 

DADES DE L´ALUMNE: 

DADES DE L’ALUMNE  NOM: COGNOMS: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ: CODI POSTAL: DNI: 

NÚMERO TARGETA SANITÀRIA:   DATA NAIXEMENT:        /         / 

EMAIL: TELÈFON: 

NÚMERO DE COMPTE BANCARI: 

  EDAT: ASSISTÈNCIA:        DL    DM    DX    DJ    DV    DS HORARI: 

NIVELL: SOCI:   SI     NO 

 

DADES DEL PARE/MARE/TUROR (MENORS)  SOCI:   SI                  NO 

COGNOMS: NOM: 

MENSUAL                                                       TRIMESTRAL                       PAGADO: 

 

Adjunt obligatòriament la fotoccòpia de la Tarjeta Sanitària i DNI 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
 La distribució dels grups anià a càrrec del cos tècnic de les escoles. 

 No serán motiu de recuperació ni reintegrament de quotes la suspensió de clases per motius de climatología adversa. 

 El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i els horaris així com el dret a tancar qualsevol grup. 

 Validesa trimestral, en caso de no gaudir les clases en el período concertat, aquester es perdran. 

 Les clases que hagin de ser suspeses per causes de força major (condicions meteorològiques adverses) no serán recuperables. 

 Per a l´inici dels cursos es requereix un mínim d´alumnes.  

 El club disposa d´una equipació oficial que és obligaròria per competicó. 

Per a les clases de Pre i Competició és necessari tenir llicència Federativa. 

 La dirección es reserva poder fer canvis en l´horari per una millora en el servei. 

 El primer pagament es realitzarà en la secretària del club mitjançcant tarjeta o efectiu. 

 Totes les escoles es pagaran per càrrec bancari.  

 Les quotes es cobraran del 1 al 5 del mes en curs. 

 Les variacions d´una inscrpció, que afectin als diez acordats aicí com el fet de causar baixa definitiva en l´activitat, han de ser comunicades per 
escrit abans del dia 20 del mes en curs i tindran validesa a tods el efectes a partir del mes següent. 

 

 

Signatura de l´Alumne/ Pare/ Mare o tutor Segell del Club 

 

 

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. 

http://www.tennissalouh2o.com/

