CAMPUS, STAGE I ESCOLES – ESTIU 2017
FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS ……………………………………………………………….................................................... DNI .................…....….


SOCI

Núm. Soci .....................................



FAMILIAR DE SOCI*

/



NO SOCI

Llicència Núm. .............................................................
( Núm. Abonat ........................................... )

Data de naixement ......................................................... Núm. CatSalut ..............................................................
Adreça …………………….……………..................................................................………………… Codi postal .....…..…...….....
Població ………………………………......…………. Email …………………………………..................……………………........................
*Dades del soci familiar

Nom del soci familiar .....................................................................................................
Núm. Soci ............................................... Parentiu ....................................................

DADES IMPRESCINDIBLES
Telèfon particular ………...……….…………….. Mòbil pare ……………...…..…………….. Mòbil mare ……………....….……………..
Tel. feina pare ................................................ Tel. feina mare ............................................... Sap nedar? ….…...……
Medicació especial, al·lèrgies, malalties, etc.? …..............................................................................................……….…….
El recollirà algú a la sortida? ………….. Noms de les persones autoritzades ………………......…………………………………………
SETMANES

ACTIVITATS

(excepte Natació)

 26 al 30 de juny

Marcar només una casella. En cas de fer-ne més d’una, omplir una fulla per activitat.

 CAMPUS MULTIESPORTIU (de 4 a 14 anys)


 3 al 7 de juliol

Tot el dia



Només matí

 10 a 14 de juliol

 CAMPUS DE TENNIS (de 12 a 16 anys, tot el dia)

 17 a 21 de juliol

 ESCOLA D’ESTIU DE TENNIS (de 12 a 18 anys, només tardes)

 24 a 28 de juliol

 ESCOLA DE PÀDEL

 31 de juliol a 4 d’agost*

 ESCOLA DE TENNIS TAULA

 28 d’agost a 1 de setembre**

 ESCOLA DE PATINATGE

 4 a 8 de setembre**

 STAGE DE TENNIS (COMPETICIÓ) Es queda a dinar?

 NO

 CURS DE NATACIÓ (del 26 de juny al 28 de juliol)

*només Campus Multiesportiu i Stage
**només Campus Multiesportiu

PAGAMENT
 Efectiu

 SÍ



Aprenentatge (no neden)



Perfeccionament
ADMNISTRACIÓ



Tarja



Càrrec en el rebut de quotes mensual

Cobrat ……………...……
Llicència ………………….

PROTECCIÓ DE DADES. Segons el disposat en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per a la
formalització del present document queden recollides en un fitxer mixt del qual n’és responsable el Club Tennis Barcino (Plaça Narcisa Freixas 2-3, 08022
Barcelona), amb la finalitat de poder informar sobre les activitats o qualsevol altre tema relacionat amb el nostre Club, anunciar notícies rellevants o
senzillament contestar les preguntes que ens facin arribar.
La signatura d’aquest document comporta l’autorització a que les fotografies en què surti l’alumne inscrit siguin utilitzades a qualsevol mitjà de comunicació del
club. En cas contrari, marqui la següent casella: 
SORTIDES FORA DEL CLUB. La signatura d’aquest document comporta l’autorització perquè l’alumne pugui assistir a les sortides fora del Club relacionades amb
l’activitat. En cas de no autoritzar les sortides, marqui la següent casella: 
Dono conformitat a totes les dades del formulari i declaro conèixer i acceptar la normativa d’aquestes activitats.

DATA DE LA INSCRIPCIÓ ...............................

SIGNATURA (pare/mare/tutor) ..................................................

Club Tennis Barcino · Pl. Narcisa Freixas, 2-3 · 08022 Barcelona · Tel. 93 417 08 04 · www.ctbarcino.cat · ctbarcino@ctbarcino.cat

