
 
 

     Full inscripció: STAGE DE TENNIS 

SETMANA SANTA 2017 
 

 
Dades personals: 

Nom: Cognoms:    
 

Data de naixement:  Edat:  NºLlicencia   
 

Adreça:  C.P: Municipi:    
 

Telèfons:  e-mail:    
 

EN CAS D’URGÈNCIA CONTACTAR AMB: Sr/Sra.  Telèfon:   
 

*GRUP  _ * HORARI  3H 1,30H  matins  tardes 

 
 

 

 

Descomptes:  Alumne hivern  Abonat Preu total:      

 
 
 

Autoritzacions: 
 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades 
de caràcter personal facilitades voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB 
SPORTS TENNIS CUNIT, sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de l´Estage de Tennis 2014. Així mateix, li 
informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document 
oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Ctra. De Cunit a Clarina nº 27 de la localitat de Cunit, C.P. 43881, 
província de Tarragona 

 

En/Na    amb D.N.I. núm.   i en qualitat de 

pare/mare/responsable legal, autoritza al seu fill/a a: 
 
 

 Assistir a les activitats organitzades pel Club Sports Tennis Cunit, així com participar en les sortides fora de  la instal·lació  
incloses en la programació. 

 Al tractament de les dades de caràcter personal facilitades en les condicions anteriorment indicades 

 La utilització de les fotografies que el Club Sports Tennis Cunit, pugui prendre de les diferents activitats del Stage, en les quals 
podria sortir el vostre fill/a,  per a diferents publicacions informatives i per al  web del club. 

   MARQUI AQUESTA CASELLA SI NO VOL QUE ES REALITZI CAP TRACTAMENT SOBRE LA IMATGE DEL SEU FILL/A 

 Així mateix, faig constar que el meu fill/a no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la seva participació en  
l’activitat. 

 
 
 

Signatura del pare/mare o tutor legal i data: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AVISO: La empresa quiere informar que el Usuario, al adquirir su condición  de socio o abonado contará con un serie de derechos y estará sujeto a una serie  

de obligaciones y/o normas de acuerdo a un código interno establecido en la empresa. Dicho código, estará a su disposición en recepción y en diferentes 
ubicaciones de la empresa con la finalidad de reforzar el conocimiento del mismo. El incumplimiento del mismo, podrá acarrear la perdida de la condición 

adquirida por el firmante. 


