
FORMULARI INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESTIU 
 
 
DADES PERSONALS 

NOM: ........................................................................ COGNOMS: ........................................................................................................................................... 
ADREÇA: ................................................................................................................................................ CODI POSTAL: ........................................................ 
POBLACIÓ: .......................................... DATA DE NAIXEMENT: ...................................... TELÈFON DE CONTACTE: ......................................................... 
NÚMERO TARGETA SANITÀRIA: ........................................................... E-MAIL: .................................................................................................................. 
GERMANS INSCRITS AMB SETMANES COINCIDENTS? c SI c NO                          TIPUS DE SOCI: c FIXE (SOCIS FAMILIARS) c EVENTUAL 
NOM DEL PARE/MARE/TUTOR/A: ................................................................................................................ DNI: .................................................................. 
TALLA SAMARRETA:    c 5-6 ANYS      c 7-8 ANYS      c 9-11 ANYS      c 12-14 ANYS      c S      c M      c L      c XL  

 

ACTIVITATS (indiqueu amb una X l’activitat a la que us inscriviu) 
 CAMPUS MULTIESPORTIU (P3 finalitzat fins 12 anys)  CAMPUS JOVE (12 a 16 anys) 
 ESCOLA DE TENNIS (7 a 16 anys)  CURSETS DE NATACIÓ (A partir de 3 anys) 
 ESCOLA DE PÀDEL (7 a 16 anys)  STAGE COMPETICIÓ /ENTRENAMENT /SEGUIMENT (Autoritzats) 

 

SETMANES (indiqueu amb una X les setmanes a les que us inscriviu)             *Preu proporcional 
NÚM. SETMANA 

Inici 
1* 

26/06 
2 

03/07 
3 

10/07 
4 

17/07 
5 

24/07 
6 

31/07 
7 

07/08 
8* 

14/08 
9 

21/08 
10 

28/08 
11 

04/09 
ACTIVITAT            
ACOLLIDA            

MENJADOR            
 
c Assistiré a l’acampada programada per al dijous 27 de juliol (Només per nens i nenes de 12 a 16 anys, nascuts entre el 2001 i el 2005) 
 

FORMA DE PAGAMENT  EFECTIU  TARGETA  REBUT TOTAL                                      € 
 

QÜESTIONARI MÈDIC 
Pateix alguna malaltia crònica? 
c SI   c NO QUINA? ................................................................................. 
Té algun tipus de discapacitat física o psíquica? 
c SI   c NO  QUINA? ................................................................................ 
Es pren alguna medicació? 
c SI   c NO QUINA? ................................................................................. 
Té alguna al·lèrgia? 
c SI   c NO QUINA? ................................................................................. 

Practica algun esport? 
c SI   c NO QUIN? ................................................................................... 
Observacions ................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
En cas d’urgència avisar a ............................................................................ 
Telèfon .......................................................................................................... 
 
c ADJUNTO FOTOCÒPIA DE TARGETA SANITÀRIA O MUFACE 

 

INSCRIPCIONS 
§ Les inscripcions es podran fer fins esgotar el límit de places. Les inscripcions fetes durant la mateixa setmana tenen un suplement de 10€. Les setmanes 

amb dies festius es cobrarà la part proporcional.  
§ Els descomptes es faran per full d’inscripció o per ampliació de setmanes consecutives. Les ampliacions obtindran el descompte per número de setmanes 

sempre que es facin abans dels divendres a les 16 h, hora en que finalitza l’activitat. 
§ L’accés a les instal·lacions es podrà realitzar 15 min. abans de l’inici de l’activitat. La recollida dels nens i nenes s’ha de fer puntualment a l’hora de 

sortida. Passada l’hora de sortida, a les 14 h, i no haver recollir els nens/nenes es cobrarà una hora d’acollida (3€). 
§ Les anul·lacions i ampliacions es realitzaran sempre per escrit, ja sigui presencialment a la Recepció o per e-mail a info@tennismonterols.cat. En cas 

d’anul·lació en menys de 10 dies previs al dia abans de l’inici de la setmana, l’import retornat serà del 75%. Els canvis de data d’inici de l’activitat no 
comporten l’abonament de l’import en cas d’anular la reserva. 

§ El descompte per germans és del 10% per inscripció (no inclou menjador, acolliment ni natació). S’aplicarà el descompte a cada fill per número de 
setmanes coincidents. Aquest descompte s’ha de sol·licitar. 

§ A l’escola de natació no s’aplicarà cap descompte. L’ús de la piscina està reservat per als nens i nenes inscrits a l’activitat. Els acompanyants no poden 
fer ús de la mateixa. 

§ Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grup i horaris en funció del nombre d’inscrits, 
així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert. 

 

AUTORITZACIÓ 
Autoritzo al meu fill/a, les dades del qual consten en aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades en els diferents programes de l’estiu del 
Club Reus Tennis Monterols. Tanmateix, autoritzo a que pugui ser atès en cas d’ accident o malaltia. 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
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 entitats federatives i 
/o organismes responsables de la gestió de la llicència federativa i l’assegurança 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. 
c No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge al CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 
 

Segell del Club Tennis Reus Monterols                                          Signatura Pare/Mare o Tutor Legal 
 
 


