Sol∙licitud d’inscripció a l’Escola d'Adults TENNIS-PÀDEL del Club Tennis Lleida. Curs 2021‐2022
Dades de l’alumne/a:
Nom:

Primer cognom:

Telèfon:

adreça electrònica contacte:

Segon cognom:

Activitat sol∙licitada: Cal indicar l'opció desitjada.
CURS DE TENNIS D'ADULTS
Horaris
Dilluns 20.00 a 21.00 h
Dimecres 20.00 a 21.00 h

CURS DE PÀDEL D'ADULTS
Quota mensual
1 dia/setm: 32,00 €/mes
2 dies/setm: 64,00 €/mes

Horaris
Dilluns 20.00 a 21.00 h
Dimecres 20.00 a 21.00 h

Dilluns 21.00 a 22.00 h
Dimecres 21.00 a 22.00 h

Dilluns 21.00 a 22.00 h
Dimecres 21.00 a 22.00 h

Dimarts 21.00 a 22.00 h
Dijous 21.00 a 22.00 h

Dimarts 19.00 a 20.00 h
Dijous 19.00 a 20.00 h

Quota mensual
1 dia/setm: 32,00 €/mes
2 dies/setm: 64,00 €/mes

Dimarts 20.00 a 21.00 h
Dijous 20.00 a 21.00 h
Dimarts 21.00 a 22.00 h
Dijous 21.00 a 22.00 h
Dissabtes 9.30 a 10.30 h
Dissabtes 10.30 a 11.30 h
Dissabtes 11.30 a 12.30 h

CLASSES PARTICULARS DE TENNIS I DE PÀDEL
Horaris a convenir amb els tècnics. Interessats contacteu per correu electrònic a l'adreça: esportiva@tennislleida.com
Preus:
Classe individual: 25,00 €/sessió d'1 hora
Classe doble: 30,00 €/sessió d'1 hora
Classe triple: 36,00 €/sessió d'1 hora

Normativa:
•
•
•
•

L’Escola de Tennis-Pàdel iniciarà la seva activitat el dilluns 13 de setembre de 2021.
Per poder assistir a les classes cal que ompliu l’imprès de sol∙licitud i l'envieu per mitjà d'un correu
electrònic a l’adreça esportiva@tennislleida.com.
L’entitat efectuarà un càrrec mensual, al compte corrent vinculat a l’alumne/a, aproximadament a
mitjans del mes en curs. L’import de la mensualitat del mes de setembre es reduirà a la meitat.
Per formular canvis en els horaris o donar‐se de baixa de l’activitat, serà necessari comunicar la
incidència, únicament per mitjà de correu electrònic (esportiva@tennislleida.com), abans del desè dia
del mes en curs. Els canvis que es comuniquin fora del termini establert s’aplicaran en la propera
mensualitat, sense efectes retroactius. Quan l’alumne/a hagi iniciat la seva activitat en el mes en curs, no
serà possible reduir la modalitat d’assistència ni donar‐se de baixa de l’activitat fins al mes següent.

He rebut la informació continguda en aquesta sol∙licitud i accepto les condicions establertes en la mateixa.
Lloc i data
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades de la sol∙licitud s’incorporaran als nostres fitxers, dels quals és responsable la gerència. Podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant escrit adreçat a CLUB TENNIS LLEIDA, Pda.
Boixadors, 60, 25198 de Lleida.
Bústia de suggeriments: Si vols compartir qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar, escriu‐
nos un correu electrònic a l’adreça secresport@tennislleida.com .

