Club Tennis Llafranc
ESCOLA TENNIS
INSCRIPCIÓ 2018-2019
de setembre a juny
DADES ALUMNE:
NOM:

COGNOMS:

DATA NAIXEMENT:

SOCI:

ADREÇA:

DNI:

POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

NOM PARE/MARE O TUTOR LEGAL:

E-MAIL:

TLF:
OBSERVACIONS (AL.LÈRGIES):
GRUP:
ESCOLA BASE

ESCOLA SOCIAL

BABY TENNIS / MINITENNIS (entre 3 i 6 anys)

JOVES 1 (+12 anys)

Dissabte de 10:30h a 11:30h

Dimarts, Dijous i Divendres 16h a 17:30h

INICICIACIÓ (entre 6 i 8 anys)

JOVES 2 (+12 anys)

Dimarts i Dijous 17:30h a 18:30h
Dissabte de 10:30h a 11:30h

Dimarts, Dijous i Divendres 18:30h a 20h
JOVES 3 (+12 anys)

PERFECCIONAMENT (entre 8 i 10 anys)

Dissabte de 11:30h a 13h

Dilluns, Dimecres i Divendres 17:30h a 19h
Dissabte de 11:30h a 13h

OBSERVACIONS (a continuació detalleu els dies
que vindrà segons l'elecció escollida)

ESCOLA COMPETICIÓ*
PRECOMPETICIÓ
Dilluns, Dimecres i Divendres 18h a 20:30h
Dissabte de 9:00h a 10:30h

*inclou 1:30h de classe de tennis, més 1h de preparació
física.

COMPETICIÓ
De Dilluns a Divendres 16:30h a 19h
Dissabte de 9:00h a 10:30h

LLICÈNCIA:
Tots els alumnes han de tenir llicència. En cas de no tenir-la:

Llicència anual: 18€ (fins 8 anys) / 36€

PAGAMENT:
EFECTIU / IBAN+NºCOMPTE (DOMICILIACIÓ):
1.SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ: PROTECCIÓ DE DADES
Segons la llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal us informem que les Dades que ens faciliteu, passaran a formar part d'un fitxer propietat de CLUB TENNIS LLAFRANC I seran tractades d'acord amb els perceptes
de l'esmentada Llei.
El destinatari de la informació serà el personal de l'empresa, per los que dona consentiment de forma expressa la cessió de les dades a aquelles empreses i/o entitats que siguin necessàries per la realització dels nostres serveis.
Pot exercir els seus drets d'accés , cancel.lació, rectificació u oposició mitjançant un escrit a la direcció: Avd. Jesús Serra Santamans, 15-17, 17211, Llafranc (Girona).
o al mail: info@tenisllafranc.cat
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 del Club Tennis Llafranc.
Autoritzo que aquestes imatges puguin aparèixer en qualsevol mitjà de comunicació, pagina web, revistes, newsletter, etc… Promogut per pel Club Tennis Llafranc

Nom, Cognoms:

Firma del pare, mare o tutor legal

Dni:
Accepto els dos punts a dalt indicats

Telèfon: 972-30-23-08 / 630-15-40-05

Mail: info@tenisllafranc.cat

Club Tennis Llafranc
Av. Jesús Serra Santamans, 15-17
17211, Llafranc

