
 
TENNIS CLUB BADALONA

INSCRIPCIO CAMPUS D’ESTIU 2021

Cognoms i nom
Data naixement
Nom pare/mare/tutor/a
Adreça
Codi postal – Ciutat
Telèfons – E-mail

Preferència  Tennis o Pàdel

PREUS  I   HORARIS DEL 28/6 AL 30/7
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

Cinc  setmanes
393€ 603€ 280€ 729€ 567€ 55,50€

(dies)

Una quinzena
167€ 248€ 119€ 304€ 238€ 27,50€

(dies)

Una setmana
97€ 141€ 68€ 166€ 129€ 14,50€

(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  i al tractament de les seves dades e 
imatges.
D’acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Normativa Europea 2016/679
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,  oposició,  limitació i  portabilitat
previstos en la Llei, dirigint un escrit a  TENNIS CLUB BADALONA amb domicili social a  Av. JUAN D'ÀUSTRIA 58-60, 08915, BADALONA,
BARCELONA

Signat  D.N.I.__________________________________________

Data

 Forma de pagament:    Per  transferència bancària 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

mailto:infoclub@tennisclubbadalona.org
http://www.tennisclubbadalona.es/


          

Tennis Club Badalona

De conformitat amb el que estableix  la Llei  Orgànica 3/2018,  LOPD-GDD i  en el  Reglament Europeu
2016/679, RGPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal, implementats a Tennis Club Badalona.,
l'informem que:

Finalitat recollida, ús i publicació d'imatges i fotografies:  La finalitat serà la informada per part de Tennis
Club Badalona de la publicació de les mateixes en la web de l'entitat, així com en xarxes socials amb
motiu de publicitat el Campus del Tennis Club Badalona.

Així com:

  Les imatges, fotografies i/o vídeos recollides durant la realització d´activitats i/o activitats lúdiques,
seran objecte de tractament automatitzat reconeguts per llei i passaran a formar part d'un fitxer de
titularitat de Tennis Club Badalona. 

 que aquestes imatges, fotografies i vídeos estan considerades com a tractament de dades i per
tant l'aplicació de la Normativa actual vigent és exhaustiva en termes de confidencialitat.

Per tant:

 està prohibida la seva utilització, difusió o comercialització mitjançant l'ús de qualsevol plataforma
electrònica,  pàgines  web,  així  com  xarxes  socials,  Facebook,  Instagram,  Twitter,  YouTube,
Pinterest, LinkedIn, etc. i altres activitats a Internet si no existeix el consentiment de l'usuari el qual
accedeix mitjançant consentiment i signatura d'aquest document.

 aquestes imatges, fotografies i vídeos només es poden utilitzar per a la finalitat concretada per les
parts que serà la de la seva utilització per a la seva publicació en la pàgina web i xarxes socials de
Tennis Club Badalona.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l'honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el contrari, amb la signatura
de l' actual contracte vostè accepta les condicions informades per Tennis Club Badalona, en relació a les
imatges, fotografies i vídeos realitzades per Tennis club Badalona, per a la finalitat especificada.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades i les de portabilitat i
limitació del tractament mitjançant un escrit a la nostra adreça: Av. Joan d’Àustria 58-60, 08915-Badalona

   AUTORITZO al tractament i publicació d'imatges, fotografies i vídeos.

   NO AUTORITZO al tractament i publicació d'imatges, fotografies i vídeos.

En Badalona a ….. de ……………………….. de 202…

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 i Reglament Europeu 2016/679, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les
seves dades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Tennis Club Badalona. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol
mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i les de limitació i
oposició de el tractament en Av. Joan d’Àustria 58-60, 08915-Basdalona o mitjançant un correu dirigit a infoclub@tennisclubbadalona.org.

Tennis Club Badalona
   Joan d´Austria, s/n    08915     Barcelona 

www.tennisclubbadalona.es    933952311    infoclub@tennisclubbadalona.org

mailto:infoclub@tennisclubbadalona.org
mailto:infoclub@tennisclubbadalona.org


DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS –ESTIU 2021-

En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...….................
⬜ en qualitat de pare/mare/tutor-a de .................................................................................. amb
DNI/NIE ……..…................., menor d’edat que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb
necessitats especials d’adaptació.
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………

Entitat que desenvolupa l’activitat: …………………….………………………………………………..
Activitat proposada: ………………………………………………………………………………………
Data de l’activitat: …………………………………………………………………………………………

Declaro   sota  la   meva   responsabilitat,   que   sol·licito  que  la  persona   menor   d’edat
referenciada a l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que
he  llegit  amb  detall  la  informació  proporcionada per la pròpia organització i accepto les
condicions  de  participació,  expresso  el  meu compromís  amb   les   Mesures   personals
d’higiene  i  prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat
de contagi per COVID-19.

(Marqueu el que procedeixi)

Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc

⬜ Declaro  que  el/la menor  compleix  amb  els  requisits  d’admissió  establerts per l’entitat responsable de
    l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc.

⬜ En  el  cas  d’activitats  sense  pernoctació,  em  comprometo  a notificar el motiu d’absència del menor a
    través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic.

Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19

⬜ He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene  i  prevenció  davant del
    COVID-19 que figuren al dors d’aquest document.

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació de
l’activitat al COVID-19  

⬜ Declaro que he rebut  i  llegit  el  Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació
    en casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les mesures
    i procediments que proposen.

Consentiment informat sobre COVID-19

⬜ Declaro  que, un  cop  haver  rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats
     per  l’entitat  responsable  de  l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació del/de
     la menor en l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo
     sota la meva pròpia responsabilitat.

Signatura del pare/mare o tutor/a

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2021


