CLASSES PARTICULARS TENNIS I PÀDEL CURS 2020 - 2021
Nom i cognoms de l'alumne
Data naixement
Telèfons

e -mail

Adreça

Codi Postal

Ciutat

DNI
Dades bancàries IBAN
Inscripcions a la secretaria, secretaria esportiva o per e-mail: esportiva@ctlasalut.com

TENNIS

PÀDEL

*Horari preferent

*Dia preferent

Duració: 1 hora
Horaris Tennis : de dilluns a divendres de 8.00 h a 18.00 h i de 20.00 h a 23.00 h
Horaris Pàdel : de dilluns a divendres de 8.00 h a 22.00 h - dissabtes de 9.00 h a 14.00 h
PREUS SOCI

PREUS NO SOCIS

CLASSES INDIVIDUALS:

CLASSES INDIVIDUALS:

1 classe/mes 36€

1 classe/mes 48€

4 classes/mes 124€

4 classes/mes 168€

CLASSES DE 2 ALUMNES:

CLASSES DE 2 ALUMNES:

1 classe/mes 25€ per alumne

1 classe/mes 34€ per alumne

4 classes/mes 82€ per alumne

4 classes/mes 110€ per alumne

CLASSES DE 3 ALUMNES:

CLASSES DE 3 ALUMNES:

1 classe /mes 17€ per alumne

1 classe /mes 23€ per alumne

4 classes/mes 54€ per alumne

4 classes/mes 73€ per alumne

CLASSES DE 4 ALUMNES:

CLASSES DE 4 ALUMNES:

1 classe /mes 15€ per alumne

1 classe /mes 21€ per alumne

4 classes/mes 46€ per alumne

4 classes/mes 62€ per alumne

*Els socis del Club tindran preferència d'horaris i dies
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 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.

Data

Signat, DNI - Nom i cognoms
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