CAMPUS, STAGE I ESCOLES – ESTIU 2018
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)

 25 al 29 de juny (setmana 1)

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

 CAMPUS MULTIESPORTIU (de 4 a 14 anys)

 Tot el dia

 2 al 6 de juliol (setmana 2)

 Només matí

 9 a 13 de juliol (setmana 3)

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

 16 a 20 de juliol (setmana 4)

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

 23 a 27 de juliol (setmana 5)

 ESCOLA DE PÀDEL

 30 de juliol a 3 d’agost* (setmana 6)

 ESCOLA DE TENNIS TAULA

 3 a 7 de setembre** (setmana 7)

 ESCOLA DE PATINATGE
 STAGE DE TENNIS (COMPETICIÓ) Es queda a dinar?

*només Campus Multiesportiu i Tennis, i Stage
**només Campus Multiesportiu

 CURS DE NATACIÓ

 Mensual

 SÍ

 NO

 Aprenentatge  Perfeccionament
 25 juny a 12 juliol
 9 a 27 juliol
ADMNISTRACIÓ

PAGAMENT
 Efectiu



Tarja



Càrrec en el rebut de quotes mensual

Cobrat ……………...……
Llicència ………………….

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades posem a la vostra disposició aquesta informació bàsica sobre el tractament de
les dades de caràcter personal que us disposeu a proporcionar-nos. Responsable del tractament: CLUB TENNIS BARCINO, tel. 934170805, dpdctb@ctbarcino.cat | Finalitat principal:
Gestionar la inscripció de l’alumne/a a l’activitat i promocionar les activitats del club | Legitimació: Consentiment de l’interessat/representant legal i execució d’un contracte |
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte autorització expressa del representant legal o per obligació legal. | Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, portabilitat de les
dades, limitació i oposició al seu tractament, transparència i dret a no ser objecte de decisions automatitzades | Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i
detallada sobre la nostra política de privacitat a www.ctbarcino.cat/avis-legal.

 Autoritzo l’enviament de comunicacions informatives relatives a activitats, productes o serveis per mitjà de medis electrònics.
 Autoritzo a Club Tennis Barcino a prendre imatges i/o vídeos de l’alumne/a i la seva posterior divulgació a la seva pàgina web i altres mitjans de comunicació amb la finalitat de
promocionar i divulgar les activitats i actes organitzats per l’entitat.
 Sortides fora del Club: Autoritzo a l’alumne/a a la realització d’activitats fora de les instal·lacions del Club.
Perquè quedi constància, declaro haver entès la informació facilitada i dono el meu consentiment al tractament que es farà de les dades facilitades.

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

