
Classes en grups, amb un màxim de 5 persones.  

DIFERENTS OPCIONS I GRUPS inscripció HORARIS PREU CURS 
Dilluns i dimecres 20,00 a 21,30 h 84,00 euros 
Dimarts i dijous 18,30 a 20,00 h 84,00 euros 
Dimarts i dijous 20,00 a 21,30 h 84,00 euros 

OFERTA D’ACTIVITATS HORARI 1 HORARI 2 HORARI 3 HORARI 4 PREU CURS 
Dilluns i dimecres 18,30 a 19,30 h 19,30 a 20,30 h 20,30 a 21,30 h 21,30 a 22,30 h 75 euros 
Dimarts i dijous 18,30 a 19,30 h 19,30 a 20,30 h 20,30 a 21,30 h 21,30 a 22,30 h 75 euros 

 Inscripció al sorteig CURS A

Nom:  Primer cognom:  Segon cognom: 

Telèfon:  adreça electrònica contacte: 

inscripcions fins el 17 de juny
TENNIS i PÀDEL PER A ADULTS 

A. CLINIC 2022  CLASSES DE TENNIS PER A ADULTS. Places limitades

Curs 1: del 27 de juny al 21 de juliol

Curs 2: del 22 d'agost al 2 de setembre
DIFERENTS OPCIONS I GRUPS inscripció HORARIS PREU CURS 

Dilluns i dimecres 20,00 a 21,30 h 42,00 euros 
Dimarts i dijous 18,30 a 20,00 h 42,00 euros 
Dimarts i dijous 20,00 a 21,30 h 42,00 euros 

B. CLINIC 2022 CLASSES DE PÀDEL PER A ADULTS.        Classes en grups, amb un màxim de 4 persones.

Curs A: del 4 al 28 de juliol
Amb l’objectiu de gestionar la inscripció al CURS A del clínic de pàdel, ficarem en marxa un sistema per sorteig. Amb la inscripció se 
us assignarà un número que servirà per entrar al sorteig. 
El sorteig s’efectuarà públicament el dia 20 de juny, a les 18.00 h al club. 
Un cop establert l’ordre d’inscripció com a resultat del sorteig, els tècnics es ficaran en contacte amb els interessats, que 
podran inscriure un màxim de quatre persones (que disposin de número de sorteig), sempre dintre del mateix grup.   

DIFERENTS OPCIONS I GRUPS inscripció HORARIS PREU CURS 
Dilluns i dimecres 38,00 euros 

38,00 euros 
Dimarts i dijous 38,00 euros 
Dimarts i dijous 38,00 euros 

Dilluns i dimecres 
19,30 a 20,30 h 

19,30 a 20,30 h 
20,30 a 21,30 h 

20,30 a 21,30 h 

Curs B: del 22 d'agost al 2 de setembre



Per garantir la programació de totes les activitats, caldrà que envieu la inscripció abans del dimecres 17 de juny 
Per inscriure’s cal enviar aquest imprès per correu electrònic a: esportiva@tennislleida.com 

Lleida, aLleida, a   de 2022 de 

Club  Tennis  Lleida  és  el  responsable  del  tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal  contingudes  en  aquest  document.  Finalitat: 
Tractem  la  informació que ens  facilita amb el  fi de gestionar  la  seva pertinença al  club,  la participació a  les activitats organitzades  i 
realitzar la facturació i el cobrament. Legitimació: Relació contractual. Termini de conservació de les dades: Los dades proporcionades 
es conservaran mentre continuï la relació d’associat o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Destinataris: 
Les  dades  no  se  cediran  a  tercers  excepte  en  els  casos  on  existeixi  una  obligació  legal. Drets:  Podrà  exercir  els  seus  drets  d’accés, 
rectificació,  limitació  i  supressió  per  escrit  a  Club  Tennis  Lleida,  Partida Boixadors,  60,  25198,  Lleida  o  a  través  del  Canal  Extern 
d’Ètica,  Comunicació  y  Denuncies,  que  es  descriu  a  continuació.  Informació  addicional:  Pot  consultar  la  informació  addicional  i 
detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.tennislleida.com/es/aviso‐legal. 

Compromiso ético y responsable 

CLUB TENNIS LLEIDA, quiere informar del más alto compromiso de comportamiento ético y responsable en sus actividades y 
operaciones. En este sentido, la Entidad como eje de dicha cultura, tiene habilitado un Canal Externo de Ética, Comunicación y 

Denuncias, con el objetivo de que puedan comunicar o denunciar indicios, sospechas o evidencias de posibles incumplimientos 
normativos, delitos, comportamientos no éticos y, en general, el incumplimiento de los protocolos y normas internas de la Entidad. 
También se podrá utilizar para informar sobre riesgos, vulneraciones, incumplimientos o ejercitar sus derechos en materia de 
protección de datos personales. 

El Canal se ha dotado de los mejores mecanismos para garantizar la seguridad, confidencialidad, protección de datos de carácter 
personal del Usuario, independencia y tratamiento de los conflictos de interés. Para ello, se ha encomendado la gestión de la 
plataforma a BONET consulting, firma independiente y especializada en cumplimiento normativo. El acceso al Canal se ha habilitado en 
el siguiente enlace:  https://www.corporate‐ethicline.com/club‐tennis‐lleida 
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