Sol·licitud d’inscripció a l’Escola Juvenil de Pàdel del Club Pàdel Alcarràs. Curs 2021-2022

Nom:

Primer Cognom:

Segon Cognom:

Telèfon:

Adreça correu electronica:

Edad:

Anys de pràctica:

Nivell del 1 al 7:
Número compte bancari:
Titular compte bancari:
Activitat sol·licitada: Cal indicar l’horari i els dies que l’alumne assistirà.

Horaris Escola Juvenil

Quota Mensual

Dilluns: De 17:00 a 19:00h

SOCI

Dimarts: De 17:00 a 19:00h
Dimecres: De 17:00 a 19:00h
Dijous: De 17:00 a 19:00h

NO SOCI

1 DIA/SETMANA

35,00 €

45,00 €

2 DIES SETMANA

54,00 €

64,00 €

Divendres: De 17:00 a 19:00h
Declaració del pare, mare o tutor/a legal
Nom i cognoms:
En qualitat de (marqueu l’opció corresponent) pare

mare tutor/a legal

declaro que:

He rebut la información continguda en aquesta sol·licitud i accepto les condicions establertes en la mateixa.
Dono la meva autorització perquè el meu fill/a pugui aparèixer en les fotogradies que es realitzin a les activitats
organitzades per l’Escola de Pàdel del Club Pàdel Alcarràs.

Normativa:
•
•
•
•
•

•

L’Escola de Pàdel iniciarà la seva activitat el 13 de setembre de 2021.
L’Escola es planifica de manera trimestral
Per poder assistir a les classes a les classes cal que ompliu l’imprès de sol·licitud i l’envieu per mitjà
d’un correu electrònic a espilleugarrigues@gmail.com
L’entitat efectuarà un càrrec mensual, al compte corrent del full d’inscripció aproximadament a
principi de mes. L’import de setembre serà la meitat.
Per formular els canvis en els horaris o donar-se de baixa de l’activitat, serà necessari comunicar la
incidència, únicament per mitjà de correu electrònic (espilleugarrigues@gmail.com), abans del desè
dia del mes en curs, per oficialitzar-se el mes següent. Els canvis que es comuniquin fora del termini
establert s’aplicaran en la següent mensualitat, sense efectes retroactius. No es podrà realitzar canvis
dins el mateix mes.
Els grups de treball no seran tancats. Poden variar en funció de les necessitats d’aprenentatge.

He rebut la informació continguda en aquesta sol·licitud i accepto les condicions establertes en la
mateixa.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades de la sol·licitud s’incorporaran als nostres fitxers, dels quals és responsable de la gerència. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a CLUB PÀDEL
ALCARRÀS, Partida les sorts 204, 25180 de Lleida.
Bústia de suggeriments: Si vols compartir qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar
escriu-nos un correu electrònic a l’adreça espilleugarrigues@gmail.com

