
 

 

 
 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ – PROVA DE MINITENNIS 
 

Dissabte 15 de desembre de 15.30 a 17.30 hores, per alumnes de la nostra escola benjamins i 
pre-benjamins. Porteu el full omplert abans del dimecres 12 de desembre. 
 
Activitats: Varies partides de minitennis a 11 punts, partidet de futbol o similar i berenar per 
als participants. 
 
Noms i cognoms: ........................................................................................................................  

Telèfon: .......................................................................................................................................  

 

ANIMA’T i PARTICIPA!        JUGANT, SE N’APRÈN! 
 
 
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. 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, en 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. 
c No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 



 

 

 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ – PROVA DE TENNIS 
 

Dissabte 15 de desembre de 15.30 a 17.30 hores, per alumnes de la nostra escola. Porteu el 
full omplert abans del dijous 13 de desembre. 
 
Activitats: Varies partides de minitennis a 11 punts, partidet de futbol o similar i berenar per 
als participants. 
 
Noms i cognoms: ........................................................................................................................  

Telèfon: .......................................................................................................................................  

 
ANIMA’T i PARTICIPA!        JUGANT, SE N’APRÈN! 

 
 
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. 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, en 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. 
c No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 


