TENNIS CLUB BADALONA
CAMPUS D’ESTIU 2017
Cognoms i nom
Data naixement
Nom pare/mare/tutor/a
Adreça
Codi postal – Ciutat
Telèfons
E-mail

PREUS I HORARIS
Marqueu amb una X el curs que us interessa
MATI
9:00 a 13:30

MATI+
DINAR
9:00 a 15:00

TARDA
15:00 a 18:00

MATI+TARDA+
DINAR
9:00 a 18:00

MATI+TARDA
SENSE DINAR
9:00 a 13:30 i de
15:00 a 18:00

GUARDERIA
8:00 a 9:00

375€

575€

255€

695€

515€

53€

167€

248€

114€

304€

227€

26€

97€

141€

65€

166€

123€

14€

Cinc setmanes
(dies)
Una quinzena
(dies)
Una setmana
(dies)
Observacions: Si consideren que el seu fill hagi de tenir algun cura específic, preguem comunicar-ho per escrit al moment de
formalitzar la inscripció

Autoritzo al meu fill/a a fer aquest Campus i a participar a les sortides que es facin del 26 de Juny al 28 de Juliol
D’acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la LSSICE 34/2002, d’11 de
juliol, de la Societat de l’ Informació i de Comerç Electrònic les dades recollides en aquest imprès formaran part dels nostres fitxers automatitzats,
amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’inscripció i/o ingrés d’abonat. Així mateix autoritzo expressament a TENNIS CLUB BADALONA a
que pugui utilitzar-los a les finalitats del seu objecte social, així com remetre’ls i/o subministrar-los per qualsevol mitjà a les empreses i organismes
relacionats amb la gestió i prestació dels serveis oferts per TENNIS CLUB BADALONA, i rebre en el compte de correu indicat, notícies i d’altres
comunicats del TENNIS CLUB BADALONA.
En relació amb les dades de caràcter personal especialment protegides com Dades de Salut, vostè accepta de forma expressa que TENNIS
CLUB BADALONA pugui recollir-les i tractar-les.
Així mateix cedeixo expressament el dret d’incorporar les dades obtingudes de la meva persona o les del meu representat a la pàgina web
www.tennisclubbadalona.es dins de les pàgines d’activitats socials i activitats esportives, perquè la pugui mostrar públicament com part integrant
de la referida Web a través d’Internet. Si ho desitja, pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició, previstos en la Llei, dirigint
un escrit a TENNIS CLUB BADALONA amb domicili social a Av. JUAN D'ÀUSTRIA SN, 08915, BADALONA, BARCELONA

Signat D.N.I.__________________________________________

Data

Forma de pagament: Per transferencia bancaria al núm. ES 87 0030 2083 25 0297773273 BANC SANTANDER
o en efectiu en el club, si fan transferència bancària es prega adjuntar fotocopia de la mateixa
Les inscripcions es tancaran en el moment d’arribar al límit de les places.
E-mail club infoclub@tennisclubbadalona.org

