Inscripció Escola Pàdel Menors 2018/2019
Dades personals de l'alumne
*Nom
*Cognoms
*N.I.F. / D.N.I.
*Data naixement

____ / ____ / ______

*Sexe:

Home

Dona

*Domicili
*Codi postal

__________________

*Població

__________________

*Província

Dades del tutor
*Nom
*Cognoms
*N.I.F. / D.N.I.
Telefons de contacte

____ / ____ / ______

e-mail*

Escollir tarifa:
10% dte. per socis
Iniciació
Padel Intro (Pack
Iniciació pare+fill)
Perfeccionament
Pre Competició
Comptetició

5% dte. pagament trimestral
1 dia/set: 35€/mes

2 dies/set : 60€/mes

1 dia/set: 35+30€/mes

2dies/set: 60+50€/mes

1 dia/set: 40€/mes
1 dia/set: 55€/mes
1 dia/set: 80€/mes

2 dies/set : 70€/mes
2 dies/set : 80€/mes
2 dies/set : 110€/mes

3 dies/set: 95€/mes
3 dies/set: 100€/mes
3 dies/set: 140€/mes

Domiciliació bancaria
*Titular del compte
Entitat bancària
*Núm. Compte / IBAN

*Signatura

*Dades obligatòries
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, Global Pàdel Sports, S.L. us informa que les vostres dades personals seran
tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta Empresa. Podeu exercir-hi els drets d'accés, de rectificació de dades i de
cancel·lació previsto per la llei.
-Per donar-se de baixa s'haurà d'avisar 15 dies abans de final de mes enviant un e-mail a administracion@globalpadelsports.com
-En cas de baixes temporals (ja sigui per lessions, ...) hi han quotes de manteniment de 10 euros mensuals.
-Les classes que per motius climatològics no puguin realitzar-se o perquè l'alumne no hagi assistit, NO seran recuperables.

SOL-LICITUD D’AUTORITZACIÓ

El Club Global Padel Sports disposa a internet d’un espai web on informa i fa
difusión de les seves activitats esportives.
Donat que el dret a la propia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució y regulat per la llei orgánica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal y familiar i a la propia imatge, la dirección
d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder
publicar fotografies on apareguin el seu fill/a on aquest/a siguin clarament
identificables.
Nom i Cognoms ( pare, mare o tutor)
______________________________________________________________
amb DNI o Passaport _______________________________, autoritzo que la
imatge del meu fill/a ___________________________________________
pugui aparèixer en fotografies esportives organitzades pel Club.

• Pàgines web del Club
• Filmacions esportives destinades a difusions no comercials
• Fotografies al tauló d’informacions

Signatura

Reus, _____________ de _________________ de 20

