INSCRIPCIÓ ESPLAI ESPORTIU I DE LLEURE 2017
Data d’inscripció :
DADES DEL ALUMNE
COGNOMS :*

NOM:*

DATA NAIXEMENT:*
NOM PARE/MARE/TUTOR :*

EDAT:*

Talla Samarreta:*
Telèfons:

e-mail : *
OBSERVACIONS (MALALTIES, AL·LÈRGIES, DIETES…)*

NUM. TARGETA SANITÀRIA :*
SERVEI D'ACOLLIDA 7:30H :*
SI

soci 

* MODALITAT (Marcar amb una x)

NO

no soci 

IMPORT

TOT EL DIA
TARDES
MATINS

DPTE. A PARTIR DEL 3r GERMÀ 10%
TENNIS PÀDEL (Dto.aplicables al de menor import)

SET. 0

22 i 23 de Juny

SET. 1

del 26 al 30 de Juny

DPTE. PAGAMENT ABANS 31 maig 10%

SET. 2

del 3 al 7 de juliol

(Dto.aplicable a la totalitat de l'import)

SET. 3

del 10 al 14 de juliol

IMPORT TOTAL CAMPUS

SET. 4

del 17 al 21 de juliol

SET. 5

del 24 al 28 de juliol

SET. 6

del 31 juliol al 4 d'agost

SET. 7

de l'1 al 4 d'agost

SET. 8
SET.9
SET.10

del 7 al 11 d'agost
del 14 al 18 d'agost
del 21 al 25 d'agost

SET.11
SET.12

del 28 d'agost al 1 de setembre
del 4 al 8 de semtembre

PER TENIR LA RESERVA S'HAURÀ DE PAGAR
LA TOTALITAT DE L'IMPORT DE L'ESPLAI

TOTAL NUM. DE SETMANES:
Pàdel : (Impresicindible portar la pala pròpia)
L'afectat queda informat i consenteix que les dades recollides, conforme al que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran inclosos en un /
s fitxer / s inscrit / es al Registre General de Protecció de Dades, el responsable del fitxer és Club Tennis Vilanova.
Fitxer CAMPUS té com a finalitat permetre la gestió i atenció dels inscrits. Gestió administrativa, de serveis, cobraments i
pagaments, reclamacions i incidències, i qualsevol altra servei necessària per al manteniment de la relació social i comercial.
Així mateix, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel • lació i, si escau, oposició, presentant o enviat una sol•licitud per
escrit, dirigida a carrer Cardenal (Urb. l'Aragai), 2-4 a la localitat de Vilanova i la Geltrú 08800 (Barcelona) o mitjançant correu
electrònic a ctvilanova@ctvilanova.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en
l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
En compliment amb el que estableix Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret
1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD dels responsables d'aquest centre sol • liciten el consentiment a
Sr. / Sra. ................................................. amb DNI ......................................
Actuant com (*) ................................... de ...............................................
Perquè autoritzi que la imatge del meu fill / ao tutelat / a, puguin a aparèixer en:
Les fotografies i filmacions corresponents a activitats tant públiques, privades que organitzi el Club Tennis Vilanova.
Incursió de la imatge o vídeo a la pàgina web de Club Tennis Vilanova.
Fulletons informatius propietat de Club Tennis Vilanova
Durant el període d'inscripció del meu fill / ao tutelat / a en els cursos organitzats per Club elements Tennis Vilanova.
(*) Pare / Mare / Tutor autoritzat

CLUB TENNIS VILANOVA
C/ DEL CARDENAL, s/n

VILANOVA I LA GELTRÚTEL.: 938155434

www.ctvilanova.cat

