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 FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’HIVERN 

Temporada: Data d’inici: Inscripció: 

ESCOLA DE TENNIS ESCOLA DE PÀDEL D’ADULTS 

ESCOLA DE PÀDEL ESCOLA DE KARATE 

ESCOLA DE TENNIS D’ADULTS ALTRES 

DADES DE L’ALUMNE 

COGNOMS: NOM: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ: CODI POSTAL: DNI: 

NÚMERO TARGETA SANITÀRIA: DATA NAIXEMENT:  /  / 

NÚMERO DE COMPTE BANCARI: 

ASSISTÈNCIA:   DL    DM    DX    DJ    DV    DS GRUP: 

EMAIL: TELÈFON: 

OBSERVACIONS: 

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR (MENORS) SOCI:  SI  NO 

COGNOMS: NOM: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ: CODI POSTAL: DNI: 

EMAIL: 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

• Els alumnes de les Escoles (tennis i pàdel) hauran d’estar en possessió de la Llicència Federativa (inclou assegurança de la Mútua Esportiva). En
cas de no tenir llicència en vigor el darrer trimestre de l’any, el Club tramitarà la llicència trimestral i, al gener, la llicència de l’any en curs. La Llicència
Federativa és obligatòria tant per nens com per adults independentment del mes de començament de l’alumne a aquestes activitats.

• Les quotes mensuals es cobraran per avançat; el descompte per inscriure a dos o més germans és del 10% per cadascun d'ells.
• Tots els alumnes menors d’edat, han d’abonar la quota mensual de soci i seran inscrits com “Soci acollit a promoció”. El soci acollit a promoció ho és

els 12 mesos de l'any i la seva quota es cobrarà fins que es doni de baixa per escrit a la Recepció del Club. (Consulteu a Recepció les condicions de
“Soci acollit a promoció”). Els fills de socis tenen condicions diferents i els fills de soci menors de 8 anys que s’inscriguin a les Escoles estan exempts
de la quota si no fan ús de pistes (Consulteu a Recepció les condicions de “fill de soci").

• És obligatori pels nens de les Escoles juvenils l’ús de l’equipació esportiva oficial del Club.
• Les variacions d’una inscripció, que afectin als dies acordats així com el fet de causar baixa definitiva en l’activitat, han de ser comunicades per escrit

(segons model del Club) dins del mes en curs i tindran validesa a tots els efectes a partir del mes següent.
• El club es fa responsable dels alumnes menors que estiguin a pista a l’inici de l’activitat o es presentin al responsable corresponent.
• La distribució dels grups anirà a càrrec del cos tècnic de les Escoles.
• No seran motiu de recuperació ni reintegrament de quotes la suspensió de classes per motius de climatologia adversa.
• El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i els horaris així com el dret a tancar qualsevol grup.
• Els alumnes de les Escoles d’Adults que siguin socis eventuals hauran d’abonar la quota corresponent de soci eventual i passats sis mesos hauran

de fer-se socis definitius.
• Autoritzo el meu fill/a, del qual les dades consten en aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades del CTR Monterols. Tanmateix,

autoritzo a que pugui ser atès en cas d’ accident o malaltia.

Signatura de l’Alumne / Pare / Mare o Tutor Segell del Club 

Protecció de dades de caràcter personal: Les dades facilitades seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la seva sol·licitud d’inscripció a 
les activitats organitzades des de la nostra Entitat, així com per poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis i/o activitats futures del nostre Club. 
Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, amb domicili a 43206 Reus (Tarragona), Ctra. De Cambrils, km. 
1, podent ser cedides a les federacions i /o organismes responsables de la gestió de la llicència federativa i l’assegurança mèdica esportiva (en el cas que correspongui). Pot 
exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les seves dades en els termes establerts a la legislació vigent. Igualment, en atenció al previst a la Llei 
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, li comuniquem que el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS pot donar tractament a l’ús de la seva imatge, exclusivament per a la seva 
inclusió en tríptics informatius, a la pàgina web www.tennismonterols.cat, fotografies i/o vídeos promocionals de l’Entitat, xarxes socials gestionades des del Club i/o en 
qualsevol altre acció divulgativa que es pugui dur a terme. En el cas que no autoritzi el tractament de la seva imatge, haurà d’indicar-ho a la casella habilitada a la part 
inferior. Per últim, li informem que amb la signatura d’aquest document Vostè accepta de forma expressa la captació i tractament per part del CLUB TENNIS REUS 
MONTEROLS de les seves dades biomètriques i/o imatges necessàries (empremta digital) per a la seva correcte identificació com a Soci, treballador i/o Usuari de les 
nostres instal·lacions. 
      No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 


