
	  

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. 

	  

FULL D’INSCRIPCIÓ PÀDEL 
Temporada 2015-2016 

 
 

Secció   Pàdel      Data d’inscripció: ................................... 
Nom: .................................. Cognoms: ................................................................. 
Edat: ...................... 
Adreça: .................................................................................................................. 
Població: ............................................................................................................... 
Correu electrònic (obligatori)............................................. 
Telèfon particular: ............................. Tel. feina (pares): ...................................... 
Telèfon mòbil:  Mare..................................  Pare................................................... 
Forma de pagament: MENSUAL 

� 50,00€ 1 hora setmanal   � 90,00€ 2 hores setmanals 

AUTORITZACIÓ 
En/na ..................................................................................................................... 
Autoritzo el meu fill/a a participar a l’activitat de pàdel que organitza el Pàdel 
Club Serradells durant la temporada 2015-2016, constatant que no pateix cap 
malaltia que l’impedeixi efectuar l’activitat amb tota normalitat, fent-me 
responsable de la curació o qualsevol accident que pugui patir durant la seva 
actuació. 
Observacions (sobre medicaments, al·lèrgies o altres que convindrà tenir en compte): 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....................................................................................................... 

Data................................................................... 
 
Signatura, 
 
 

 
Adjuntar fotocopia passaport, Certificat oficial 
mèdic esportiu. 
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 
 
Nom de l’esportista ............................................................................................... 
 
� 50,00€ 1 hora setmanal 

� 90,00€ 2 hores setmanals 

 
Entrenador 

Pàdel 
DIA HORARI LLOC ENTRENAMENT 

�   Dilluns 
 

 �17:30 h a 18:30 h  
 �18:30 h a 19:30 h 

Pàdel Club Serradells 
 
 

�   Dimarts 
 

 �17:30 h a 18:30 h 
 �18:30 h a 19:30 h 

�   Dimecres 
 

 �17:30 h a 18:30 h 
 �18:30 h a 19:30 h 

�   Dijous 
 

 �17:30 h a 18:30 h 
 �18:30 h a 19:30 h 

�   Divendres 
 

 �17:30 h a 18:30 h 
 �18:30 h a 19:30 h 

 

 
 Titular del compte (escriure en lletres majúscules) 
 
En/Na  ................................................................................................................ 
 
Autoritzo al Pàdel Club Serradells ha domiciliar els rebuts corresponents a les 
quotes mensuals per a la temporada 2015-2016. 
 

    Import; � 50,00€ � 90,00€ Mensuals 
 Banc............................................... Sucursal..................................................... 
 
Núm. IBAN: AD___   ________   ________   ________   ________   _______ 
       
Data......................................................... 
                                                                  Signatura, 
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CLÀUSULA DE PRIVACITAT 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, Pàdel Club Serradells, informa a l’usuari 

que: 

  

Les dades obtingudes i qualsevol mitjà que pugui ésser utilitzat per 

identificar o ser identificable, seran utilitzades per a l’àlbum de la pàgina 

web, amb el consentiment tàcit de la o les persones, objecte d’identificació. 

Així mateix s’informa  sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de 

rectificació i de cancel·lació de les dades personals. L’adreça on es 

poden exercir aquests drets és:  www.padelclub.ad, amb raó social 

a la Parròquia d’Andorra la Vella,  qui al mateix temps es compromet a 

complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu 

deure de guardar-les, adoptant les mesures de seguretat necessàries per 

evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Per fer ús dels serveis d’Internet, els menors hauran d’obtenir 

prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals 

seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al 

seu càrrec.  

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i 

Serveis als que accedeixin els menors, correspon als majors que es troben al 

càrrec. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser 

apropiats per menors, s’informa als usuaris que existeixen  mecanismes, en 

particular programes informàtics de filtre i de bloqueig, que permeten limitar 

els continguts disponibles i, tot i que no resulten infal·libles, són d’especial 

utilitat per a controlar i per a restringir els materials als que poden tenir 

accés els menors.  

 

  Acordo el meu consentiment per tal que el Pàdel Club Serradells 

procedeixi al tractament de dades personals, objecte de la present clàusula.  

 

PARE /TUTOR Sr/a;..................................................................................... 

NOM ESPORTISTA ........................................................................................ 

Signatura i nom del pare o tutor.  

 
 


