ESCOLA DE TENNIS INFANTIL I JUVENIL CURS 2018 - 2019
Nom i cognoms de l'alumne
Data naixement
Telèfons

e-mail

Inscripcions: a la secretaria esportiva, per e-mail: esportiva@ctlasalut.com
Data d'inici 3 de setembre de 2018 fins el 22 de juny de 2019
No hi haurà classe el dia 20 d'abril de 2019

*S'aplicarà un 4% de descompte als alumnes que aquest curs 2018/2019 s'inscriguin un dia més que en el curs anterior
*S'aplicarà un 2,5% de descompte al segon fill inscrit en qualsevol de les modalitats i escola
*S'aplicarà un 5% de descompte al tercer fill inscrit en qualsevol de les modalitats i escola
Forma de pagament:
30% del curs el mes d'octubre i la resta de novembre 2018 a juny 2019

Comptat

El fet d'inscriure's comporta el pagament de tot el curs, ja sigui al comptat o bé a terminis

Dies que vindrà l'alumne:

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

BABY TENNIS

de 3 a 5 anys

Dissabtes 10.00h a 11.30h i 11.30h a 13.00 h

MINITENNIS

a partir 6 anys

Dimarts i dijous 18.00 h a 20.00 h - Dissabtes de 10.00 h a 12.00 h

1 dia

810 €

2 dies

1.260 €

INICIACIÓ/PERFECCIONAMENT
1 dia

870 €

Dilluns a divendres de 18.00 a 20.00 / 19:00 a 21:00 (1h tennis + 1h físic)
Dissabtes de 10.00 h a 12.00 h
2 dies

1.440 €

PRECOMPETICIÓ
1 dia

900 €

2 dies

1.970 €

1.905 €

1.470 €
Dilluns, dimecres, divendres de 18.00 h a 21.00 h (2h tennis + 1h físic)

2 dies

1.605 €

COMPETICIÓ NIVELL II
2 dies

3 dies

Dimarts i dijous de 18.00 h a 21.00 h (2 h tennis + 1 h físic)

COMPETICIÓ NIVELL I
Inclou winner

48 €/mes

3 dies

1.960 €

Dilluns a divendres de 16.00 h a 19.00 h (2h tennis + 1h físic)
3 dies

2.695 €

ALTA COMPETICIÓ

4 dies

3.320 €

5 dies

3.995 €

Dilluns a divendres de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 a 17.00
5 dies 1.245€/mes

Inscripció Circuit Pere Masip

SI

NO

Autoritzo que donin el núm. de telèfon

SI

NO

* Es imprescindible l'autorització del telèfon per poder fer la inscripció en el Circuit Pere Masip

Es tramitarà la llicència de jugador a tots els alumnes de l'escola que competeixin

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

SI

NO

A la pàgina web del club www.ctlasalut.com us podreu descarregar el Reglament de l'escola de tennis
Les dades sol·licitades seran tractades pel Club Tennis de La Salut, 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’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, un cop finalitzada, durant cinc anys en previsió de la prescripció de responsabilitats.
Les diferents activitats poden ser fotografiades o gravades i publicades al web del Club o a les nostres xarxes socials.
Li demanem el seu consentiment per incloure’l, si s'escau, en un grup de WhatsApp en el que estaran inclosos el monitor de l’activitat que realitzi el seu fill/a i els altres participants.
Aquest grup es farà servir per comunicar-li les hores d’entrenament o si hi ha cap canvi en els horaris o qualsevol altre circumstància que afecti la realització de l’activitat. En cap cas, un membre del
grup, el podrà fer servir per cap altre objectiu i haurà de demanar l’ús privatiu d’un número de telèfon a l’interessat.
L’informem que en qualsevol moment pot comunicar la seva voluntat de donar-se de baixa del grup dirigint-se a la secretaria del Club.

Signat, DNI - nom i cognoms del pare, mare o tutor
CLUB TENNIS DE LA SALUT · Mare de Déu de la Salut, 75 · 08024 Barcelona · NIF G08402133
Tel. 932132400 · email: ctlasalut@ctlasalut.com · web www.ctlasalut.com

Data

