CURSOS
INTENSIUS DE
TENNIS
ESTIU 2018

CURSOS DE TENNIS INTENSIUS - ESTIU 2018 Cognoms i nom de l'alumne
Data naixement de l'alumne
Telèfons
E-mail

Un mínim de 2 i un màxim de 4 per grup
HORARI PREFERENT

De 18.00 h a 19.30 h

Nivells

De 19.30 h a 21.00 h

INICIACIÓ

PERFECCIONAMENT

Grups per edats: de 14 a 18 anys i a partir de 19 anys

Horari de: 18.00 h a 19.30 h i de 19.30 h a 21.00 h
Setmanes

del 25/06 al 29/06

del 02/07 al 06/07

del 09/07 al 13/07

del 16/07 al 20/07 del 23/07 al 27/07

PREUS

SOCIS

NO SOCIS

1 setmana

94 €

114 €

2 setmanes

181 €

218 €

3 setmanes

270 €

312 €

4 setmanes
5 setmanes

353 €

426 €

442 €

545 €

Signatura, data
Inscripcions: A partir del 21 de maig
A la secretaria del Club o bé la pàgina web del Club www.ctlasalut.com també hi trobareu el full d’inscripció i ens el podeu fer arribar per e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com , o bé
per Fax 93 284 88 83.
Forma de pagament: Socis.- es facturarà el mes de juliol junt amb la quota mensual
No Socis.- Mitjançant transferència bancària a BBVA IBAN: ES23 0182 0231 210204017475 que haureu d'adjuntar amb la inscripció i ho podeu enviar per e-mail:
ctlasalut@ctlasalut.com Per evitar confusions, si us plau poseu a la transferència el nom i els dos cognoms de la persona inscrita
Aquestes dades seran tractades pel Club Tennis La Salut, per tal de gestionar les activitats esportives i de lleure del Casal d’Estiu. 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 i usuaris. De conformitat amb l’article 13 del (UE)
2016/679 Reglament General de Protecció de dades, l’informem que el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició pot exercir-lo en les oficines de les nostres instal·lacions.
També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades si creu que s’han vist vulnerats els seus drets. Les dades seran conservades
durant el temps que duri la seva relació amb el Club i desprès durant cinc anys.
Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les activitats. En cas de no desitjar que les imatges seves o del seu fill/a, si són
identificables, es publiquin, pot marcar aquesta casella.

