ESCOLA INFANTIL I JUVENIL DE PÀDEL CURS 2017 - 2018
Nom i cognoms de l'alumne
Data naixement
Telèfons

e -mail

Adreça

Codi Postal

Ciutat

Dades bancàries IBAN
Inscripcions:a la secretaria esportiva, per e-mail: esportiva@ctlasalut.com
Data d'inici 4 de setembre de 2017 fins el 20 de juny de 2018
No hi haurà classe el dia 31 de març de 2018
*S'aplicarà un 4% de descompte als alumnes que aquest curs 2017/2018 s'incriguin un dia més que en el curs anterior
*S'aplicarà un 2,5% de descompte al segon fill inscrit en qualsevol de les modalitats
*S'aplicarà un 5% de descompte al tercer fill inscrit en qualsevol de les modalitats
Aquestes descomptes no són acumulatius

Forma de Pagament de l'escola:
30% del curs el mes d'octubre i la resta de novembre 2017 a juny 2018
Dies que vindrà l'alumne:

dilluns

dimarts

dimecres

Comptat

dijous

divendres

dissabte

Horari preferent
Dilluns a divendres de 18.00 h a 20.00 h (1h de pàdel + 1h físic)

INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT

Dissabtes entre les 10.00 i les 14.00 h
SOCIS - 1 dia

685 €

2 dies

1.070 €

3 dies

1.535 €

NO SOCIS - 1 dia

835 €

2 dies

1.310 €

3 dies

1.900 €

Dilluns a divendres de 18.00 h a 20.00 h (1h pàdel + 1h físic)

COMPETICIÓ

Dissabtes entre les 10.00 i les 14.00 h
SOCIS - 1 dia

810 €

2 dies

1.420 €

3 dies

2.050 €

NO SOCIS - 1 dia

995 €

2 dies

1.755 €

3 dies

2.545 €

* Autoritzo al meu fill a fer l'activitat física fora del Club

SI

NO

Signat, DNI - nom i cognoms del pare, mare o tutor
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per tal de gesrionar les activitats esportives i de lleure que organitza el Club. També es faran servir per tal de fer-li arribar
informació d'altres activitats que s'organitzin en el futur i ofertes que diverses empreses ens fan arribar pels nostres socis. D'acord amb el que disposa el R.D. 994/1999 d'11 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aquest Club ha adoptat totes les mesures obligatòries. De conformitat
amb els articles 16 i 16 de la Llei Orgnànica 15/1999, de 13 de desembre, els informem que el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de dades pot exercir-lo en aquestes mateixes
instal·lacions. Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les activitats.
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