
Sol∙licitud d’inscripció a l’Escola de PÀDEL de menors del Club Tennis Lleida. Curs 2021‐2022 

Dades de l’alumne/a:

Nom:  Primer cognom:  Segon cognom: 

Telèfon:  adreça electrònica contacte: 

Activitat sol∙licitada: Cal indicar el grup i els dies que l’alumne/a assistirà. 

Horari Quota mensual

Dimarts de 18.00 a 19.00 h

1 h/setm: 23,00 €/mes

Dijous de 18.00 a 19.00 h

2 hores/setm: 40,00 €/mes

Dissabtes d'11.30 a 12.30 h

3 hores/setm: 50,00 €/mes

Dimarts de 19.00 a 20.00 h 4 hores/setm: 60,00 €/mes

Dijous de 19.00 a 20.00 h

5 hores/setm: 65,00 €/mes

Dissabtes de 10.30 a 11.30 h

Places limitades *
Edat: a partir de 8 anys

• L’Escola de Pàdel de menors 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 l'envieu per mitjà d'un correu electrònic a l’adreça 

padel@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  (padel@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.

• En temporada de vacances de Nadal i Setmana Santa les sessions de l’Escola de Pàdel es traslladaran al
matí, els horaris de les quals us seran comunicats amb la suficient antelació. 

Dono la meva autorització perquè el meu fill/a pugui aparèixer en les fotografies que es realitzin a les 
activitats organitzades per l’Escola de Pàdel del Club Tennis Lleida. 

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

Equip/indumentària oficial del Club: 

Els jugadors de Competició hauran d’adquirir l’equip oficial del Club (samarreta, pantaló curt i xandall). La resta d’alumnes només 
hauran de disposar de samarreta, pantaló curt i dessuadora”. 

Declaració del pare, mare o tutor/a legal: 

Nom i cognoms:  

En qualitat de  (marqueu l’opció corresponent)    pare     mare     tutor/a legal     declaro que: 

He rebut la informació continguda en aquesta sol∙licitud i accepto les condicions establertes en la mateixa. 

Normativa: 

Dilluns de 18.00 a 19.00 h

Dilluns de 19.00 a 20.00 h

Dimecres de 18.00 a 19.00 h

Mini-pàdel
Places limitades *
Edat: a partir de 5 anys

Divendres de 18.00 a 19.00 h

Places limitades *: Consultar prèviament la disponibilitat de places i els nivells

Descomptes a partir del 2n fill/a: amb les quotes ordenades de major a menor import, s'aplicarà un descompte del 10% a la quota 
del segon fill/a i d'un 20% a la quota del tercer fill/a i següents.
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