
 

 
 
 

BUTLLETA  D’INSCRIPCIÓ  - ESCOLA DE TENNIS – ESTIU 2020 

INFORMACIÓ CLUB TENNIS MANLLEU TEL. 938514540 
GUILLEM VIDAL – WHATSAPP 678226245 

 
 

 

NOM  I  COGNOMS  DE  L’ALUMNE  ............................................................................................ 
 

EDAT ...................... EMAIL ...................................................TELÈFON .................................. 
 

PARE/MARE/TUTOR  .............................................................................................................. 
 

SOCI                    NO SOCI  
 

PREUS CURSET TENNIS CURS DE 2 HORES DIÀRIES CURS DE 1 HORA DIÀRIA 

SOCIS 325€  /  8 SETMANES - 45€  /  SETMANA 215€  /  8 SETMANES - 30€  /  SETMANA 

NO SOCIS 395€  /  8 SETMANES - 55€  /  SETMANA 290€  /  8 SETMANES - 40€  /  SETMANA 

 

 
Els alumnes que entrenin al 
matí i no siguin socis podran 
quedar-se a les instal-
lacions del club fins a les 
13:00h, sense supervisió 
dels monitors, amb un 
suplement  de  30  €  a  la  
setmana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per  formalitzar  la  inscripció  s’haurà  d’abonar  mitjançant  un  ingrés  al  següent  numero  de  compte  abans  del  22 de juny 
i  adjuntant  el  comprovant  amb  la  butlleta  d’inscripció  ES34 0081 1555 4800 0109 6812. En  cas  que  l’activitat  no  es  
pogués portar a terme per qüestions de força major es retornaria la quantitat corresponent. No  realitzeu  l’ingrés  fins    
que us confirmem la disponibilitat de la plaça. 

   Autoritzo que el meu fill/a ,o jo mateix, pugui aparèixer en les imatges fotogràfiques preses per membres de l’Escola del Club o persones autoritzades per la Junta 
Directiva amb la finalitat de realitzar actes de comunicació exclusius del Club de Tennis. En aquest sentit autoritzo expressament que les imatges puguin ser 
publicades a les diferents xarxes socials on participa el Club, particularment a Facebook i puguin ser difoses a mitjans de premsa. 

 
Amb  la  formalització  de   la   inscripció,  el  pare,  mare  o  tutor,  AUTORITZA  al  personal   responsable  de   l’Escola  de  Tennis,  Director i i monitors perquè 

decideixin sobre les actuacions mèdiques i d’evacuació que fossin necessàries en cas d’accident sempre que s’haguessin exhaurit els intents raonables de contacte 
i consulta amb les famílies. 

 
SIGNATURA: DATA: 

SETMANES PER ESCOLLIR: Matins de 
10h a 12h 
(Competició) 

Tardes de 
17h a 19h 

Tardes de 
18h a 19h 

Del 22/6 al 26/6    

Del 29/6 al 3/7    

Del 6/7 al 10/7    

Del 13/7 al 17/7    

Del 20/7 al 24/7    

Del 27/7 al 31/7    

Del 31/8 al 4/9    

Del 7/9 al 10/9    


