INSCRIPCIÓ CAMPUS PÀDEL - SETEMBRE 2018
Del dilluns 3 al divendres 7 de setembre

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
Si es fa alguna sortida del Club, l'alumne pot participar-hi
L’alumne sap nedar i / o està familiaritzat amb l’aigua

Regular

Forma de pagament:
Socis, es cobrarà amb la quota del mes de setembre

Targeta

Efectiu

*No socis, Transferència bacària ES23 0182 0231 210204017475

Targeta

Efectiu

DATES: DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE DE 2018
EDATS: DE 8 A 17 ANYS
Horaris d'activitats

De 9.00 h a 11.00 h
D'11.00 h a 11.30 h
D'11.30 h a 12.30 h
De 12.30 h a 14.00 h

PREUS
Sense dinar
Del 3 al 7 de setembre

Pàdel
Esmorzar
Pàdel + físic
Piscina
SOCIS

NO SOCIS

De 9.00 h a 14.00 h

De 9.00 h a 14.00 h

140 €

176 €

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 campus de pàdel o bé l'he descarregat des de la web del club www.ctlasalut.com
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
Pagament socis: es facturarà el mes de setembre junt amb la quota mensual
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 junt amb la còpia de la transferència bancària.
*Altres 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.
Per faltes d'assistència no es retornarà l'import. Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici del campus de pàdel es retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent.
El fet d’estar inscrit al Campus de Pàdel del Club Tennis de La Salut no implica poder accedir al Club i tenir ús lliure de les dependències i instal·lacions per part dels familiars no socis.
Aquestes dades seran tractades pel Club Tennis La Salut, per tal de gestionar les activitats esportives i de lleure 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.

Data inscripció
Places limitades

Signatura pare / mare / tutor
DNI
CLUB TENNIS DE LA SALUT · Mare de Déu de la Salut, 75 · 08024 Barcelona · Tel. 932132400 · NIF G08402133
e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com · Web www.ctlasalut.com

