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recuperem les energies 

de 9,00 a 10,30 hores 

servei  de menjador 

de 14,00 a 16,00 hores

Com et dius?

indica la teva adreça postal:

quin dia vas nèixer?

indica l'adreça electrònica:

telèfon de 

contacte:? dades de salut que creus que hem de 

conèixer:

A la pàgina següent cal que indiquis les activitats i les setmanes a les quals t'inscrius. ÉS NECESSARI QUE ENS LLIURIS UNA CÒPIA DE LA TEVA TARJETA SANITÀRIA

de 10 a 13 anys     
de 14 a 16 anys

tennis
classes tècniques 
"punteria-servei" 
lliga interna

pàdel

de 9,00 a 10,30 hores 

de 10,30 a 12,00 hores 

classes d'1.5 hores en 2 torns

aigua

mix

opció 2
 team sports

bany de refresc
"jocs-aiqua"

MIX: Activitat combinada 
de 12.00 a 14.00 h   2 opcions

mix

opció 1 

dance

del 27 de juny al 29 de juliol i del 22 d'agost al 2 de setembre

    inscripcions fins que s'esgotin les places           socis des del 2 de maig           no socis des del 20 de maig

Ets soci o sòcia? 
SI         NO

1
? ?

3

2 Si no ets soci, indica el soci que t'apadrina:

Si ets familiar de soci i no resideixes a Lleida indica el soci:

@ Enviar inscripcions a l'adreça: esportiva@tennislleida.com



 27/6   4/7    11/7    18/7    25/7 22/8  29/8 

Tennis : Classes tècniques combinades amb jocs de competició 
horari: de 9.00 a 10.30 h              preu socis: 40,00 €/setmana preu 
no socis-familiar soci-no residents a Lleida: 46,50 €/setmana 
preus no socis: 52,50 €/setmana

Pàdel:  classes d'una hora i mitja en diferents torns

preu socis: 40,00 €/setmana
preu no socis-familiar soci-no residents a Lleida: 46,50 €/setmana 
preus no socis: 52,50 €/setmana

 de 9,00 a 10,30 h 
de 10,30 a 12,00 h 

Mix:  Aquesta activitat té dos modalitats a elegir que inclouen  activitats de piscina de les 13 
a le 14 h)
horari: de 12.00 a 14.00 h
preu socis: 37,00 €/setmana 
preu no socis-familiar soci-no residents a Lleida: 42 €/setmana 
preus no socis: 49,50 €/setmana

Mix&dance: sessions coreografiades de funky, zumba, dance...

Mix&dance

Mix&team-sports: entrenanents i pràctica d'esports d'equip, futbol, basquet, beisbol

Mix&team-sports

Recuperem les energies

horari: de 14.00 a 16.00 h 

lloc: carpa ubicada als jardins del club 

preu: 47,50 €/setmana

Servei de menjador dinar elaborat i servit per l'equip de restauració del club 

del 27 de juny al 29 de juliol 

del 22 d'agost al 2 de setembre.....

...et proposem molts motius per somriure
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AJUT SMILE 3er fill/a als socis inscrits al mateix torn: 20 % descompte al  preu del 3r fill/a més jove (excepte servei de menjador i de transport)



Servei de transport  
(indiqueu l’opció de servei i la parada) 

 només tornada 
servei d’anada i de tornada 16,00 €/setmana :                      

8,50 €/setmana :            només anada 

27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 PARADES ANADA / PARADES TORNADA 

8:10 h Pl. Europa-Ronda: Louisiana / Louisiana  14:50 h 

8:15 h Prat de la Riba 78-80 / Multiòpticas Lux   14:45 h 

8:20 h Rambla Ferran: Banc Santander  / BBVA  14:40 h 

8:25 h Plaça Espanya: Autobusos / Bonpreu  14:35 h   

8.30 h Balmes:  Hisenda / Pastisseria Capell 14:30 h

8:35 h Rovira Roure: Sanitat  / Renta 4   14:25 h 

8:40 h P. Ronda, 99 Banc S.  / Mercat Fleming 14:20 h 

8.45 h Joc de la Bola:  Hosp. Veterinari / Sirena 14:15 h 

8:50 h Rovira Roure: Arnau de Vilanova /davant 14:10 h 

8.55 h Rovira Roure: Xalets blancs / davant  14:05 h

9:40 h  Pl. Europa-Ronda: Louisiana / Louisiana  14:50 h 

9:45 h  Prat de la Riba 78-80 / Multiòpticas Lux   14:45 h 

9.50 h  Rambla Ferran: Banc Santander  / BBVA  14:40 h  

9.55 h  Plaça Espanya: Autobusos / Bonpreu  14:35 h 

10:00 h Balmes:  Hisenda / Pastisseria Capell 14:30 h 

10:05 h  Rovira Roure: Sanitat  / Renta 4   14:25 h        

10:10 h  P. Ronda, 99 Banc S.  / Mercat Fleming 14:20 h 

10:15 h Joc de la Bola:  Hosp. Veterinari / Sirena 14:15 h 

10:20 h Rovira Roure: Arnau de Vilanova /davant 14:10 h 

10.25 h Rovira Roure: Xalets blancs / davant  14:05 h

Observació servei transport:

No en 
faré ús

   22/8    29/8



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 

Lleida, a            de de 2022 

(signatura)  

Nom i cognoms : pare/mare /tutor/a legal    

 declaro: 

1. Que he rebut la informació continguda en aquesta sol∙licitud i accepto les condicions establertes en la mateixa.
2. Que em comprometo a lliurar la declaració responsable adjunta a aquesta sol·licitud i que conec el context de pandèmia
actual i el risc que comporta (casella de confirmació obligatòria)
3. Que autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en les fotografies i els videos que el Club Tennis Lleida realitzi durant les
activitats que organitzi.

Si no disposeu de signatura digital, envieu el document sense signar . Abans de l'inici de les activitats, haureu de lliurar la inscripció signada a la recepció del club 



NORMATIVA DEL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

Dates d’inscripció

Caldrà enviar el full d’inscripció i la documentació requerida, mitjançant un correu electrònic a l’adreça: 
esportiva@tennislleida.com. No s’admetrà cap altre tipus de modalitat de tramesa. 
Inici d’inscripció per a socis: des del 2 de maig de 2022
Inici d’inscripció per a NO socis: des del 20 de maig de 2022
La inscripció es podrà realitzar fins que s’esgotin les places. En el cas que alguna inscripció es rebi, un cop les places 
estiguin exhaurides s’avisarà als implicats per correu electrònic.

Pagament

Als socis se’ls facturarà l’import de les activitats mitjançant el procediment habitual de facturació.
Els no socis hauran d’efectuar el pagament mitjançant transferència bancària, indicant el nom i cognoms de 
l’alumne, abans de l’inici de les activitats i un cop rebin l’avís de confirmació de la plaça. Aquest correu, contindrà 
les dades del número de compte i el termini màxim per efectuar el pagament.

Anul·lacions i canvis en la inscripció

Es permetrà anul·lar la inscripció fins a les 15.00 h del dimecres anterior al torn que s’anul·la.
Un cop efectuat el pagament no es retornarà l’import abonat, excepte en aquells casos de força major o per 
motius justificats de salut, que caldrà acreditar.  No es contemplarà cap altre motiu de devolució ni s’aplicarà cap 
tipus de reducció a l’import de les activitats.
Es permetrà afegir torns a la inscripció fins a les 15.00 h del dimecres anterior al torn on es desitja inscriure. Caldrà 
rebre la confirmació de la plaça.
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