FULL INSCRIPCIO
TEL: 660 661 900
www.tennislaplana.com

Temporada:

Data d’inici:

Inscripció:

ESCOLA DE TENIS
ESCOLA DE PÀDEL
ESCOLA DE TENIS ADULTS
DADES DE L’ALUMNE
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
NUMERO DE COMPTE BANCARI:
NUM TARGETA SANITÀRIA:
ASSISTÈNCIA: DL DM DX DJ DV DS
EMAIL:
OBSERVACIONS:
•
•
•

ESCOLA DE PÀDEL ADULTS
ACTIVITATS DIRIGIDES

NOM:
DNI:
DATA NAIXEMENT:
GRUP:

Autoritzo el meu fill/a, del qual les dades consten en aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades del
CLUB DE TENIS LA PLANA, AREA ESPORTS, SCP.
Autoritzo la reproducció d’imatges de les activitats en qualsevol publicació que realitza el CLUB DE TENIS LA PLANA, AREA
ESPORTS, SCP.
L’informem que les dades personals estan incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat del CLUB DE TENIS LA
PLANA, AREA ESPORTS, SCP. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació amb els abonats i inscrits en les activitats.
L’informem que les seves dades no seran trameses a terceres persones. Té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o
oposició de les seves dades posant-se en contacte amb nosaltres.

DADES DEL PARE/MARE/TUTORS (MENORS)
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
EMAIL:

SOCI:

SI

NO

NOM:
DNI:

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

Els alumnes de les escoles hauran d’estar en possessió de la Llicència federativa (inclou assegurança de la mútua esportiva). En cas de no
tenir en vigor la llicència el darrer trimestre de l’any, tramitarem la llicència trimestral, i, al gener, la llicència de l’any en curs. La Llicència
Federativa és obligatòria tant per nens com per adults independentment del mes de començament de l’alumne a aquestes activitats.
Les quotes mensuals es cobraran per avançat. El descompte per inscriure a dos o més germans és del 10% per a cadascun.
Tots els alumnes menors d’edat, han d’abonar la quota mensual d’abonat amb la qual gaudeixen dels avantatges “d’abonat acollit a
promoció”.(consulteu les condicions). Estan exhents de la quota mensual d’abonat els fills d’abonats menors de 8 anys que s’inscriguin a les
escoles.
És obligatori per als nens de les escoles juvenils l’ús de l’equipació esportiva oficial del CLUB DE TENIS LA PLANA.
Les variacions d’una inscripció, que afecti als dies acordats així com el fet de causar baixa definitiva en l’activitat, han de ser comunicades per
escrit (segons model del CLUB DE TENIS LA PLANA) dins el mes en curs i tindran validesa a tots els efectes a partir del mes següent.
El club es fa responsable de tots els alumnes menors que estiguin a la pista a l’inici de l’activitat o es presentin al responsable corresponent.
La distribució dels grups anirà a càrrec del responsable tècnic de les escoles.
No seran motiu de recuperació ni reintegrament de quotes la suspensió de les classes per motius de climatologia adversa.
El club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i els horaris, així com el dret a tancar qualsevol grup.
Els alumnes de les Escoles d’Adults que no siguin socis, hauran d’abonar un suplement sobre la quota de l’activitat i passats sis mesos hauran
de decidir fer-se socis.

Signatura de l’Alumne / Pare / Mare o Tutor

Segell del CLUB DE TENIS LA PLANA

