	
  

FULL D’INSCRIPCIÓ PÀDEL ADULTS
Temporada 2015-2016

Nom: .................................. Cognoms: .................................................................
Número de cens (Obligatori): ..............................................................................
Adreça: ..................................................................................................................
Població: ...............................................................................................................
Correu electrònic (obligatori).............................................................................
Telèfon particular: ..............................................................
Telèfon mòbil: .....................................................................

Pàdel

Secció

Data d’inscripció: ...................................

Forma de pagament: MENSUAL

Socis
55,00€

No Socis

1 hora setmanal

65,00€

100,00€ 2 hores setmanals

1 hora setmanal

120,00€ 2 hores setmanals

Marcar els dies que teniu disponibilitat per les classes

DIA
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

NIVELL

HORARI
19:30 h a 20:30 h
20:30 h a 21:30 h
21:30 h a 22:30 h
19:30 h a 20:30 h
20:30 h a 21:30 h
21:30 h a 22:30 h
19:30 h a 20:30 h
20:30 h a 21:30 h
21:30 h a 22:30 h
19:30 h a 20:30 h
20:30 h a 21:30 h
21:30 h a 22:30 h
19:30 h a 20:30 h
20:30 h a 21:30 h
21:30 h a 22:30 h
DEBUTANT

MITG

LLOC ENTRENAMENT

Pàdel Club Serradells

ALT

AVANÇAT

Legislació aplicable: Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre de 1993, publicada al BOPA núm. 51, any 5, de 28 de
setembre de 1993. Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre,
s’informa que les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer informatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual
corresponen al Pàdel Club Serradells, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. La
finalitat d'aquest fitxer és de disposar del registre dels alumnes als efectes de la gestió del fitxer. L'usuari pot exercir els seus drets
d'accés, rectificació, oposició i supressió, segons disposa la legislació vigent.

	
  

	
  
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Nom i Cognoms ...............................................................................................

Socis
55,00€

1 hora setmanal

100,00€ 2 hores setmanals

No Socis
65,00€

1 hora setmanal

120,00€ 2 hores setmanals

Titular del compte (escriure en lletres majúscules)
En/Na ................................................................................................................
Autoritzo al An Grup Pàdel Serradells ha domiciliar els rebuts corresponents a
les quotes mensuals per a la temporada 2014-2015.
Import;

55,00€ Mensuals

100,00€ Mensuals

Import;

65,00€ Mensuals

120,00€ Mensuals

Banc............................................... Sucursal.....................................................
Núm. IBAN: AD___ ________ ________ ________ ________ _______
Data.........................................................
Signatura,

Legislació aplicable: Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre de 1993, publicada al BOPA núm. 51, any 5, de 28 de
setembre de 1993. Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre,
s’informa que les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer informatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual
corresponen al Pàdel Club Serradells, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. La
finalitat d'aquest fitxer és de disposar del registre dels alumnes als efectes de la gestió del fitxer. L'usuari pot exercir els seus drets
d'accés, rectificació, oposició i supressió, segons disposa la legislació vigent.

	
  

