
ESCOLA DE TENNIS 
TEMPORADA 2017-18 

 

 

 

NOM: 
 
ADREÇA:                                                                                POBLACIÓ:  
 
TELÈFON PARTICULAR :                                                        MÒBIL :   
 
ESCOLA: 
 

E-MAIL: 
 

CAT SALUT: 
 
 
DATA NAIX                           SOCI           NO SOCI              SOCI        TALLA SAMARRETA 
                  (6-8-10-12-XS-S-M-L-XL) 
          
 
                                                 DLL        DM        DX           DJ          DV         DS 

Informació d’interès: 
 

Al cobrar el primer rebut, s’afegirà la matricula de 65€ i 35€ pels alumnes de mini tennis. 

La llicència Federativa és obligatòria per a tots els alumnes i es cobrarà amb el rebut de 
febrer. 

Els no-socis tenen un 40% d’increments en les quotes i hauran d’abonar per avançat el 
primer trimestre. 

L’escola començarà el  4 de setembre. 

Les informacions relacionades amb l’escola de tennis s’enviaran per correu electrònic. 
 

 

 

 

 

 

 

MINI – TENNIS ( a partir de 4 anys)       

INICIACIÓ ( de 7 a 11 anys) *       

PERFECCIONAMENT (de 12 a 18 anys)*        

TREBALL PSICOMOTRIU *       

* Treball psicomotriu només opcional pels alumnes d’iniciació i perfeccionament. Per 
iniciació es farà després de l’entrenament i pels de perfeccionament es farà abans de 
l’entrenament. 
 
 



 

 

En/Na.....................................................................................................amb D.N.I...............................................i 
com a pare, mare o tutor/a del nen/a...............................................................................autoritza al seu 
fill/a a assistir a l’ escola de tennis del  CLUB TENNIS VIC  en aquestes instal·lacions, 
durant el curs 2017/18 que realitza aquesta entitat.  

La divulgació d’imatges del seu fill/a on sigui clarament identificable. Al desplaçament del 
fill/a eximint al Club de qualsevol responsabilitat. 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que al omplir aquesta butlleta les seves dades seran incloses en un fitxer de 
dades d’ús intern, titularitat de Club Tennis Vic, amb domicili a l’av. Olímpia, s/n (08503 
Gurb). 

D’acord amb l’establert en la citada Llei Orgànica, l’informem de la incorporació de les dades 
de veu i imatge, fruit de la realització de campionats i actes, als fitxers automatitzats del 
Club Tennis Vic. 

Els sota-signants autoritzen a que les imatges i veus poden ser emeses pel Club Tennis Vic 
mitjançant els canals audiovisuals (premsa,ràdio,televisió, internet....)utilitzant els formats i 
mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques i comercials. 

Les dades poden ser cedides a altres clubs i/o personal inscrit en competicions amb la 
finalitat de posar-se en contacte els jugadors, així com a la Federació Catalana i Espanyola 
de Tennis. 

L’ informem del seu dret d’accés,oposició,rectificació i cancel·lació d’aquestes dades. 

Els sota-signants autoritzen al Club Tennis Vic a la sortida i desplaçament dels seus fills per 
a la realització de competicions i activitats dirigides sempre que es vagi acompanyat per 
algun responsable. 

Els sota-signants eximeixen total i expressament al Club Tennis Vic de qualsevol dany físic, 
psicològic, moral ó material que els menors autoritzats pels seus pares/tutors puguin patir 
durant la seva assistència a l’Escola de Tennis i renuncien des d’ara irrevocablement a 
l’exercici de qualsevol acció penal, civil, administrativa, laboral i qualsevol altre de les 
contemplades en el Dret vigent, derivades de qualsevol dany. 

La present autorització és vàlida mentre l’alumne pertanyi al centre escolar indicat, moment 
en el qual les dades passaran a formar part de l’arxiu històric del Club Tennis Vic. 
 
Signatura: 

    

 

 

 

Gurb a ........ d..  ...........................................de 201.... 
 
 


