
INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA DE TENNIS 2018-2019

Nom i cognoms

Amb descompte? 2n germà / 3r germà / 4t germà

Adreça C.P.

Població Província

DNI/NIE Data de naixement

Telèfon 1 Telèfon 2

E-mail

Compte corrent

Titular del compte DNI/NIE

Escola 10 QUOTES MENSUALS 3 QUOTES

Hores/setmana (setembre-juny) (setembre, gener, abril)

Base 1 36,00 € 108,00 €

>7 anys/nivell 2 51,00 € 153,00 €

Perfeccionament 2,5 55,00 € 165,00 €

>10 anys/nivell 3 60,00 € 180,00 €

Competició* 3,5 65,00 € 195,00 €

4 69,00 € 207,00 €

4,5 72,00 € 216,00 €

Escola d'adults 1 38,00 € 114,00 €

>18 anys 2 57,50 € 172,50 €

Escola d'adults 1,5 41,50 € 124,50 €

>18 anys 3 63,50 € 190,50 €

Classes particulars PERSONES

(sessions: 60 minuts) 1 17,00 €

No hi ha dret de devolució. Es demana l'alta de llicència federativa (FCT) I fer-se soci del Club.

CAL INDICAR ELS DIES I HORES DE CLASSE
DILLUNS ------- DIMARTS ------- DIMECRES ------- DIJOUS ------- DIVENDRES ------- DISSABTE

Signat: Nom de tutor/a (si escau):

Número de soci Data

□ Les dades de la persona inscrita s'incorporaran al fitxer Escola de Tennis, creat pel Club Tennis Aiguafreda per dur a 
terme un registre de les persones inscrites en les activitats d'aquest servei. Podran ser cedides a entitats organitzadores 
de proves en què la persona inscrita participi. En qualsevol moment es pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació, adreçant-se al Club Tennis Aiguafreda (clubtennisaiguafreda@gmail.com).

□ En cas d'accident lleu que fa necessària assistència mèdica, autoritzo el trasllat de l'alumne/a amb vehicle privat al 
centre sanitari més proper.

□ Autoritzo la publicació de fotografies de l'escola al web del club i revistes relacionades.

□ Si escau, vull que el nena/a inscrit/a participi en competicions federatives.

* Els nens i nenes que volen participar als equips de l'Escola en les competicions federatives de la nostra regió abonaran 
25 € tres vegades (setembre, gener i abril) en concepte d'organització, supervisió i desplaçament.  
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