
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17.30 - 18.30 17.30 - 18.30 17.30 - 18.30 17.30 - 18.30

17.30 - 18.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30

17.30 - 18.30

16.00 - 17.30 18.30 - 20.00 16.00 - 17.30 18.30 - 20.00 16.00 - 17.30

18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00

18.30 - 19.30 18.30 - 19.30

1 DIA SETMANA 32€  SOCI
42€  NO  SOCI 1 DIA SETMANA 40€  SOCI

2 DIES SETMANA 48€  SOCI 52€  NO  SOCI
59€  NO  SOCI

2 DIES SETMANA 55€  SOCI
1 DIA SETMANA 35€  SOCI 65€  NO  SOCI

45€  NO  SOCI
2 DIES SETMANA 48€  SOCI 3 DIES SETMANA 65€  SOCI

59€  NO  SOCI 75€  NO  SOCI
16€  SOCI
19€  NO  SOCI

ÉS INDISPENSABLE LA DOCUMENTACIÓ BANCÀRIA:

CAIXA/BANC: ________________________________________________________________________

Número de compte (IBAN): ________________________________________________________________________

CLASSES EN ANGLÈS: 
MARCAR ELS DIES 
AMB UNA LLETRA 

"A" -          
SUPLEMENT DE:        

1H  SETMANA:  +12€            
2H  SETMANA:  +18€

POBLACIÓ: CODI POSTAL:
EMAIL:

HEM D'ESTAR AL CAS DE: 
1r TELÈFON 2n TELÈFON

INICIACIÓ

INTERMIG

SUPERIOR

PREPARACIÓ 
FÍSICA

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PÀDEL 2020/ 21 

DADES DE L'ALUMNE
NOM I COGNOMS: DNI:
DATA DE NAIXEMENT: ADREÇA:

En/na (nom i cognoms) _______________________________________________________________________________________                                      
amb DNI ________________________________________autoritzo que el meu fill/a, o jo mateix, pugui aparèixer en les imatges fotogràfiques preses 
per membres de l'escola de tennis o persones autoritzades per la junta directiva amb la finalitat de realitzar actes de comunicació exclusius del CT 
Manlleu. En aquest sentit autritzo exoressament a que les imatges puguin ser publicades a les diferents xarxes socials on participi el club i puguin ser 
difoses en mitjans de premsa.

Signatura pare/ mare o tutor legal

Mínim 3 alumnes per grup - Es seguirà el calendari escolar de Manlleu amb festes, ponts i vacances

PREUS MENSUALS/ ALUMNE

INICIACIÓ

INTERMIG

PREPARACIÓ FÍSICA (1H)

Per al compliment de la nova llei de proteccio de dades RGPD 679/2016 de protecció de dades personals i Llei organica 3/2018,   5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem del tractament que farem de les vostres dades personals. El responsable del 
tractament de les vostres dades personals és el Club Tennis Manlleu amb el NIF G58161498 amb seu al carrer Pirineus numero 8, Masies de Roda, que 
tractarà  les  vostres  dades  legitimades  per  la  relació  contractual  basada  en  la  inscripció  de  l’Escola  de  Tennis  i  de  Pàdel  .  La  finalitat  del  tractament  és  
mantenir  la  relació  amb  els  inscrits  a  l’escola,  la  gestió  de  pagaments  i  la  informació  de  les  activitats.  En  tot  moment  podreu  exercir  els  vostres  drets  
d'acces, rectificació, supressió, portabilitat i oposició a través del correu tennismanlleu@gmail.com o personalment al Club Tennis Manlleu.

SUPERIOR

MATRÍCULA 10€  - INCLOU SAMARRETA - TALLA ______


