
 
   

                                         
INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PADEL COMPETICIÓ 2017/18 

                         
         
NOM I COGNOMS:_______________________________________________________________ 
DATA DE NAIXEMENT:___/___/___ 
ADREÇA:_______________________________________________________________________ 
CODI POSTAL:______________  POBLACIÓ:_________________________________________ 
TELÈFONS:_____________________________________________________________________ 
NOM DEL PARE:________________________  NOM DE LA MARE:_______________________ 
OBSERVACIONS:_________________________________________________________________
E.MAIL:_________________________________________________________________________ 
D.N.I:________________________________ Nº LICENCIA ______________________________ 
Nº SEG. SOCIAL: _______________________ 
 
El nen/a és:    ABONAT           NO ABONAT 
 
PROGRAMA: 
 
 COMPETICIÓ                                                                   
                                                               
DIES:     DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES 
              DISSABTE MATÍ   DISSABTE TARDA   DIUMENGE MATÍ 
 
 
HORARIS: a omplir per la direcció de l’escola. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
CUOTA MENSUAL:_______________________________________________________________ 
MATRÍCULA:____________________________________________________________________ 
 
Forma de pagament:       CAIXA 
                                        DOMICILIACIÓ BANCARIA 
                                   ________________________________________________________  

 
 És imprescindible abonar la matrícula abans de començar el curs. La matrícula inclou 

assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis. 
 Les quotes mensuals seran carregades al compte la primera setmana del mes. 
 Les baixes hauran de comunicar-se abans del dia 20 del mes anterior a les oficines del 

Club, en cas contrari s’haurà d’abonar el mes. 
 Els alumnes que s’inscriguin per segona vegada durant la durada del curs, hauran 

d’abonar la matrícula sencera. 
 

•Al omplir i signar el full d’inscripció vostè està reservant una plaça, i per tant està adquirint un compromís amb 
l’escola del Club Sports Tennis Cunit. 
                                                                 SIGNAT: 
  

Les dades de aquest formulari s’incorporaran a un fitxer del qual el CSTC, és responsable, tenint el fitxer esmentat el caràcter de confidencial, als efectes d’enviar-los comunicacions per la seva condició o vinculació al 
CSTC relacionades amb la vida esportiva i socilal, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del CSTC com d’aquelles entitats col•laboradores del CSTC que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que 
pugui ser de l’interès del soci/alumne (representant legal). Els socis/abonats/alumnes majors d’edat, i en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir en qualsevol 
moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel•lació, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també fotocòpia del DNI del menor (si és el cas), 
al responsable del fitxer, Club Sport Tennis Cunit, al seu domicili a Ctra. Cunit a Clariana, 27, 43881, Cunit, (Tarragona), o a l'adreça de correu electrònic ctcunit@ctcunit.com, expressant de forma concreta el dret que 
volen exercir i els motius. 

 



 
 
 

 
CLAUSULA DE CONSENTIMENT 

 
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 facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporats a un fitxer 
responsabilitat de  CLUB SPORTS TENNIS CUNIT sent tractats amb la finalitat de portar a terme 
la inscripció i gestió de l'Escola de Tennis. 
 
Li informem que en el cas d'accident o lesió practicant l'esport a l'Escola de Tennis, les seves dades 
poden ser cedides als professionals mèdics amb la finalitat de rebre l'atenció sanitària que 
requereixi. 
Així mateix,  una vegada a l´any, es farà una revisió medica per tal de detectar si l´alumne  pateix 
alguna patologia que l’impedeixi practicar alguna activitat amb total normalitat. Els resultats mèdics 
de la revisió restaran a la fitxa de l´alumne, garantint CLUB SPORTS TENNIS CUNIT que ha 
adoptat totes les mesures que disposa el R.D. 1720/2007 per garantir la seva confidencialitat. 
 
D'igual forma, dono el meu consentiment per que les fotografies que CLUB SPORTS TENNIS 
CUNIT pugui prendre de les activitats que realitza el meu fill/a a l'Escola de Tennis, puguin ser 
utilitzades per a publicacions informatives i per a la web del club. 
 
      MARQUI AQUESTA CASELLA SI NO VOL QUE ES REALITZI CAP TRACTAMENT 
SOBRE LA IMATGE DEL SEU FILL/A 
 
En aquest sentit, 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. 
  
Per tot això, D. /Dña.: ___________________________________________, amb N.I.F. nº 
__________________, en qualitat de representant legal del menor, dóna el consentiment exprés 
que les dades de caràcter personal facilitades a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT  puguin ser 
objecte de tractament per aquesta entitat en les condicions indicades anteriorment. 
 
I per deixar-ne constància als efectes oportuns, signa la present 
 
Firma del representant legal del menor 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 

 


