INSCRIPCIÓ STAGE DE TENNIS - ESTIU 2017
Del 26 de juny al 28 de juliol

FITXA D'INSCRIPCIÓ
Cognoms i nom de l'alumne
Cognoms i nom pare / mare / tutor
Data naixement de l'alumne
Adreça
Codi postal

Ciutat

Telèfons
E-mail
Senyaleu si té alguna al·lèrgia, tractament mèdic, etc.
Altes observacions
L’alumne pot marxar sol

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Qui el vindrà a recollir
L’alumne es pot traslladar amb el transport del Club
L’alumne sap nedar i / o està familiaritzat amb l’aigua

Regular

Forma de pagament:
Socis, s'abonarà 50% el mes de juny i 50% mes de juliol o el 100% en el
rebut del mes de juliol

Targeta

Efectiu

*No socis, Transferència bacària ES60 2100 3022 53 2500001594

Targeta

Efectiu

Del 17/07 al 21/07

Del 24/07 al 28/07

DATES: Tot Stage del 26/06 al 28/07 (5 setmanes)
Del 26/06 al 30/06

Del 03/07 al 07/07

Del 10/07 al 14/07

COMPETICIONS: els alumnes que participin en competició hauran d'abonar 25 € per setmana en concepte d'inscripció i transport
Del 26/06 al 30/06

Del 03/07 al 07/07

Del 10/07 al 14/07

Del 17/07 al 21/07

Del 24/07 al 28/07

STAGE

SETMANES / PREUS
Inclou dinar + berenar

Socis

No socis

Del 26/06 al 28/07

1.080 €

1.299 €

1 setmana

290 €

352 €

2 setmanes

535 €

647 €

3 setmanes

759 €

917 €

4 setmanes

948 €

1.146 €

Fills inscrits a les activitats d'estiu del Club
La Secretaria del Club m'ha lliurat un dossier informatiu on es detalla tota la informació i normativa del Stage o bé l'he descarregat des de la web del club
www.ctlasalut.com. Reunió informativa divendres, 9 de juny a les 18.00 h
El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius climatològics
El Club no es fa responsable de la pèrdua de material de l'alumne
Autoritzo al Club Tennis de La Salut que en cas d'algun incident puguin traslladar a l'alumne al centre mèdic corresponent
Les faltes d'assistència no es retornarà l'import
Pagament socis: al comptat o 50% en la facturació del mes de juny i 50% en la facturació del mes de juliol, les competicions es facturaran el mes d'agost
* Pagament no socis, en el moment de fer la inscripció cal abonar l'import total, ens ho podeu enviar per e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com o per fax 932848883
junt amb la còpia de la transferència bancària
Condicions econòmiques per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les activitats infantils d'estiu: 2 fills 5% de descompte, 3 o més fills: 10% de descompte

Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici de l'Stage es retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per tal de gestionar 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'organitzem 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 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre els informem que el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de dades por exercir-lo en aquestes mateixes
instal·lacions
Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les activitats.

Data inscripció
Places limitades per ordre de data d'inscripció

Signatura pare / mare / tutor
DNI
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