SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ ESCOLA PÀDEL ALCARRÀS
Nom:

Primer Cognom:

Segon Cognom:

Telèfon:

Adreça correu electronica:

Edad:

Anys de pràctica:

Nivell del 1 al 7:
Número compte bancari:
Titular compte bancari:

1 DIA A LA SETMANA
SOCIS/ES

NO SOCIS/ES

ALUMNES

PREU/MES

ALUMNES

PREU/MES

2 ALUMNES

60 €

2 ALUMNES

70 €

3-4 ALUMNES

40 €

3-4 ALUMNES

50 €

2 DIES A LA SETMANA
SOCIS/ES

NO SOCIS/ES

ALUMNES

PREU/MES

ALUMNES

PREU/MES

2 ALUMNES

90 €

2 ALUMNES

100 €

3-4 ALUMNES

56 €

3-4 ALUMNES

66 €

CLASSES PARTICULARS
1 PERSONA
2 PERSONES
3/4 PERSONES


SOCI

NO SOCI

25,00 €
20,00 €
18,00 €

30,00 €
25,00 €
23,00 €

Per qüestions d’organització totes les sessions són de 50 minuts.

Disponibilitat horaria:

Normativa.





Compromís de fer classe un dia fixe de la setmana durant mínim un trimestre. El dia es podrà
canviar sempre i quan hi hagi disponibilitat i avisant amb una antelació mínima de 15 dies.
Si no es pot fer la classe per falta d’assistència dels alumnes i no hi ha disponibilitat per canviar la
classe aquesta es perdrà.
En cas de que l’organització no pugui fer la classe als usuaris, aquesta es recuperarà o es
descomptarà la classe.
Per formular els canvis en els horaris o donar-se de baixa 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 següent. Els canvis que es comuniquin fora del termini establert
s’aplicaran en la següent mensualitat, sense efectes retroactius.

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 la gerència. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a CLUB PÀDEL ALCARRÀS, cr Partida les Sorts, 204, 25180
(Alcarràs, 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

