C.T. LLAFRANC
INSCRIPCIÓ JULIOL

CAMPUS COMPETICIÓ 2018

DADES ALUMNE
Nom ……………………..
Cognoms…………………………………….
D.N.I………………………………………………
Data de Naixement…………………………
Nº Tarjeta Sanitària………………………………………………………………………
Adreça……………………………………………………………………………………………………………………………
Població……………………………………………………
Codi Postal………………………………………………………………
Nom del Pare/Mare o Tutor legal…………………………………………………………………………………………………………
Tlf………………………….. Correu electrònic…………………………………………………………………………………………
Observacions (al.lergies)…………………………………………………………………………………………………………

DADES ESCOLA

SOCI

NO SOCI

DATES
Del 25 al 29 de Juny

D
Del 16 al 20 de Juliol
D

Del 2 al 6 de Juliol

D
Del 23 al 27 de Juliol
D

D

Del 9 al 13 de Juliol

LLICÈNCIA
Nº Llicència Federativa de tennis…………………………….
Data d'expedició……………..
Tots els alumnes han d'estar en possessió de la llicència vigent. En cas de no disposar-ne:
Sol.licitar Llicència Federativa de Tenis 2018 Trimestral
DD11'10€ Sub-8 (fins a 8 anys)
13'10€ De 9 a 16 anys
DD

PAGAMENT
D EFECTIU/TARGETA
D TRANSFERÈNCIA A LA CAIXA
D

Nº Compte: ES27-2100-0050-2502-0031-1454
SOCI: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

1.SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ: PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de CLUB TENNIS
LLAFRANC. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel.laciò, rectificació u oposició mitjançant un escrit a la direcció: AVDA. JESUS SERRA SANTAMANS, 15-17, 17211, LLAFRANC (GIRONA)
Mentres no ens comuniqui el contrari, entendrem que tenim el seu consentiment per a cedir les seves dades a aquelles empreses i/o entitats per la prestació dels serveis sol.licitat en cas necessari. Així mateix, i d'acord
amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, sol.licitem també el seu consentiment per enviar-li publicitat de les nostres activitats o promocions que
considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
2.SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ: DRETS D'IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret d'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.Us demanem el vostre
consentiment per poder realitzar imatges i, si s'escau, exposar les mateixes, en aquestes imatges es possible que apareguin vostès i/o els vostres fills realitzant activitats pròpies de CLUB TENNIS LLAFRANC
Autoritzo que aquestes imatges puguin aparèixer en qualsevol mitjà de comunicació, pagina web, revistes, newsletter, etc… Promogut per CLUB TENNIS LLAFRANC

Nom i Cognom (pare, mare o tutor):
Dni:
Accepto els dos punts anteriors.

CLUB TENNIS LLAFRANC
TLF: 972-302-308 / 630-154-005
Mail: info@tenisllafranc.cat

Firma pare, mare o tutor legal.

ADREÇA
Av.Jesús Serra Santamans, 15-17
17211, Llafranc

C.T. LLAFRANC
INFORMACIÓ

CAMPUS COMPETICIÓ 2018

DATES I HORARIS
Del 25 de Juny al 27 de Juliol
Inscripció per setmanes

Activitats del Campus
De 9:00 a 13:30 hores
Servei de recollida
De 13:30 a 14:00 hores

ACTIVITATS
Classes de Tennis

Preparació Física

Entre 2 i 2:30' hores al dia

Una hora al dia

Piscina

Esmorzar Inclós

Supervisada per Socorrista i Monitors/es

Entrepà i aigua

PREU
SOCI

NO SOCI

1 SETMANA

170 €

220 €

2 SETMANES

290 €

375 €

3 SETMANES

400 €

515 €

4 SETMANES

505 €

650 €

5 SETMANES

590 €

760 €

OBSERVACIONS
Els grups hauran de ser de com a mínim quatre alumnes.
Tots els alumnes han d'estar en possessió de la llicència vigent.
El pagament s'ha de fer per avançat
A l'apartat d'observacions de la inscripció ,s'ha de posar qualsevol problemàtica de l'alumne.
Es recomana aplicar crema protectora solar als alumnes abans d'assistir al campus.
A partir del segon germà un 10% de descompte.

EQUIPAMENT
Tots els alumnes hauran d'anar equipats amb el següent material degudament marcat:
Raqueta de tennis
Sabatilles sola llisa

Gorra i roba esportiva
Banyador, tovallola i xancletes.

ENCARA NO ETS SOCI?
Activitats exclusives per socis:
Curses d'atletisme, natació, spinning.
Competicions de tennis i pàdel.
Activitats lúdiques i culturals.
Escola tennis Agost.
Ara hi ha moltes facilitats per fer-se soci, pregunta a recepció o el telf: 972-302-308

