Sol∙licitud d’inscripció a l’Escola Juvenil TENNIS-PÀDEL del Club Tennis Lleida. Curs 2019‐2020
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.
* ALEVI-INFANTIL NACIONAL: grup adreçat a jugadors i jugadores que participen en Circuits Nacionals. En cas de dubte consultar a l'equip tècnic.
* BENJAMI-ALEVI COMP: entrenament d'una hora extra adreçat a jugadors i jugadores del grup benjamí-aleví que assisteixen els 3 dies programats.
Opcions TENNIS
Cadet-Junior 3 dies;
Alevi-Infantil nacional

DILLUNS
16-17h CADET-JUNIOR CADET-JUNIOR
17-18h
18-19h

Grup 3 dies

Grup 5 dies

19-20h

BENJAMI
ALEVÍ

* ALEVI
INFANTIL
NACIONAL

20-21h

Grup 5 dies

19-20h

* ALEVI
INFANTIL
NACIONAL

20-21h

17-18h

La resta de grups:

20-21h

1 hora/setm: 22.00 € /mes
2 hores/setm: 28.00 €/ mes
3 hores/setm: 34.25 €/ mes
4 hores/setm: 42.00 €/ mes
5 hores/setm: 52.50 €/ mes

CADET
JUNIOR

18-19h Grup 5 dies
19-20h

Opcions PÀDEL

BENJAMI
ALEVÍ

16-17h

Cadet-Junior 5 dies: 200 €/mes

Extra benjami-alevi comp 6 €/ mes

16-17h CADET-JUNIOR CADET-JUNIOR
17-18h

Grup 3 dies

39.00 € /mes
58.00 €/ mes
72.50 €/ mes
83.00 €/ mes

1 dia: 38.00 € /mes
2 dies: 55.50 € /mes
3 dies: 67.50 € /mes
4 dies: 78.50 € /mes

DIMECRES

18-19h

1 dia:
2 dies:
3 dies:
4 dies:

DIMARTS

BASE

INFANTIL

*BENJAMI ALEVÍ COMP

DIJOUS
16-17h
17-18h

CADET
JUNIOR

18-19h Grup 5 dies

17-18h
18-19h

CADET-JUNIOR CADET-JUNIOR
Grup 3 dies

Grup 5 dies

19-20h
20-21h

* ALEVI
INFANTIL
NACIONAL

MINITENNIS competició

19-20h

DISSABTE
de 9 a 11 h (>10 anys)
PERFECCIONAMENT

INFANTIL PÀDEL compet. PÀDEL base

de 10,30 a 12,30 h

BASE

de 10,30 a 11,30 h

PÀDEL base

Dilluns, dimecres i
divendres

De dilluns a

15.25 h

17.35 h

Plaça Europa: “Louisiana”

15.30 h

17.40 h *

Prat de la Riba: “Lanas Alzamora” "ÒPTICA LUX"

15.35h

17.45 h

Rambla Ferran: “Banc Santander”

15.40 h

17.50 h

Plaça Espanya: Sortida Estació d’autobusos

15.45 h

17.52 h

Rambla d’Aragó: Cultura

15.47 h

17.45 h

Ricard Vinyes: Sanitat

15.50 h

17.50 h

Passeig de Ronda: “Arc Iris”

15.52 h

17.52 h

Dr. Fleming: rotonda “Sorigué”

15.55 h

17.55 h

Rovira Roure: Parada bus Hosp. Arnau Vilanova

15.57 h

17.57 h

Carretera d’Osca: Xalets Blancs

Retorn:

PARADES D’ANADA AL CLUB

*Viatge 17,40 h

De dilluns a dijous el transport sortirà del club a les 19.00, a les 20.00 h i a les 21,00 h.
Divendres el transport sortirà del club a les 19.00 i a les 21.00 h.

de 9 a 10.45 h
4t dia GRUPS COMPETICIÓ

entre 6 i 9 anys

La persona que s'inscriu farà ús del Servei de transport: Cal indicar les parades i l'horari.

divendres

PÀDEL base

20-21h

16,30h
BENJAMI
ALEVÍ

PÀDEL

BASE

INFANTIL

DIVENDRES
16-17h

PÀDEL base

PÀDEL

PERFECC. competició

MINITENNIS
3, 4 i 5 anys
d'11,30 a 12,30 h

PÀDEL base

Normativa:
•
•

•
•

•

L’Escola de Tennis-Pàdel iniciarà la seva activitat el dijous 12 de setembre de 2019.
Per poder assistir a les classes cal que ompliu i signeu l’imprès de sol∙licitud i el lliureu a l’Oficina
Esportiva, juntament amb la documentació requerida en la mateixa. S’acceptarà que l’envieu escanejat
per mitjà de 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.
En temporada de vacances de Nadal i Setmana Santa les sessions de l’Escola de Tennis-Pàdel es
traslladaran al matí, els horaris de les quals us seran comunicats amb antelació.

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.
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 Tennis-Pàdel del Club Tennis Lleida.

Lloc i data
signatura

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 .

