FORMULARI INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PADEL
DADES PERSONALS DE L´ESPORTISTA
Nom i Cognoms_____________________________________________________________________________
Adreça________________________________________________Població____________________CP_______
Data Naixement_____________LLoc______________________________DNI___________________________
Estat Civil________________Professió_____________________Escola/Empresa_________________________
E-mail_______________________________________Telèfon ________________Telèfon ________________
DADES DEL DONANT PER DESGRAVAR. PARE, MARE O TUTOR LEGAL

Nom i Cognoms__________________________________________DNI___________________Any Naix______
DADES BANCÀRIES
Dades Bancàries IBAN________________________________________________________________________
CONDICIONS ECONÒMIQUES
SOCI

ABONAT PADEL

NO SOCI ACTIVITATS

ESCOLA ADULTS . Dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 hores . Classes d´1 hora
SOCI CLASSE

SOCI MES

ABONAT CLASSE

ABONAT MES

1 ALUMNE

34€

125€

38€

145€

2 ALUMNES

21€

82€

24€

93€

3 ALUMNES

16€

65€

21€

75€

4 ALUMNES

13€

50€

15€

60€

ESCOLA ADULTS COMPETICIÓ . Dilluns a dijous de 9:30 a 11:00 hores
* Preu mensual

2 DIES/SET

SOCI

NO SOCI

200€

250€

ESCOLA MENORS . Dilluns a divendres de 17:00 a 19:00 hores i/o dissabtes de 10:00 a 12:00 hores . Classes d´1 hora
SOCI 1 DIA

SOCI 2 DIES

NO SOCI 1 DIA

NO SOCI 2 DIES

FINS 10 ANYS

45€

81€

55€

99€

D´11 A 17 ANYS

65€

117€

75€

135€

* Preu mensual

ESCOLA COMPETICIÓ MENORS . Dilluns a divendres de 17:00 a 18:00 o de 18:00 a 19:00 hores + 1 hora prep física
* Preu mensual

2 DIES/SET
DILLUNS

MATRÍCULA

PREU FINAL

DIMARTS

DIMECRES

SOCI

NO SOCI

175€

185€

DIJOUS

ASSEGURANÇA ANUAL

DIVENDRES

DISSABTE

PACK ROBA

AUTORITZACIÓ
Autoritzo al meu fill/a a fer la Preparació Física fora del Club

SI

NO

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades sol·licitades seran tractades pel Club Esportiu Laietà, per tal de gestionar les activitats esportives i de lleure que
organitza el Club. També es faran servir per tal de fer-li arribar informació d’altres activitats que s’organitzin en el futur i
ofertes que diverses empreses ens fan arribar pels nostres socis i usuaris.
De conformitat amb l’article 13 del (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de dades, l’informem que el dret
d’accés, rectificació, supressió i oposició pot exercir-lo en les oficines de les nostres instal·lacions. També l’informem que
pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades si creu que s’han vist vulnerats els seus
drets.

Les dades seran conservades durant el temps que duri la seva relació amb el Club i, un cop finalitzada, durant cinc anys en
previsió de la prescripció de responsabilitats.
Les diferents activitats poden ser fotografiades o gravades i publicades al web del Club o a les nostres xarxes socials.
En cas de no desitjar que les imatges seves o del seu fill/a, si són identificables, es publiquin, pot marcar aquesta
casella.
Li demanem el seu consentiment, si s´escau, per incloure’l en un grup de WhatsApp en el que estaran inclosos el monitor
de l’activitat que realitzi vostè o el seu fill/a i els altres participants.
Aquest grup es farà servir per comunicar-li les hores d’entrenament o si hi ha cap canvi en els horaris o qualsevol altre
circumstància que afecti la realització de l’activitat. En cap cas, un membre del grup, el podrà fer servir per cap altre
objectiu i haurà de demanar l’ús privatiu d’un número de telèfon a l’interessat.
L’informem que en qualsevol moment pot comunicar la seva voluntat de donar-se de baixa del grup dirigint-se a la
secretaria del Club.

NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR:

DNI:

DATA:

SIGNATURA:

DESCOMPTES
10% descompte familia nombrosa (totes les seccions)
10% descompte 2 germans (seccions de caire social, no competició)
5% descompte alumne apuntat a diferents seccions (seccions de caire social, no competició)
__________________________________________________________________________________________
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