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FULL D’INSCRIPCIÓ ESTADES D’ESTIU 2010  
 
DADES DEL NEN/A  
 
Nom i cognoms  ………………………………………………………………………………………...... 
 
Adreça   ………………………………………………….............    Telèfon…………………………… 
 
Població  .................................................................................   Codi postal  .......................... 
 
Data de naixement  .................................................................................................................   
 
Curs escolar d’aquest any  ...........................     marqueu amb una x   � SOCI � NO SOCI  
 
DADES DE LA FAMÍLIA  
 
Nom mare/tutora  …………………………………………………………………. 
 
Telèfon mòbil i/o feina  …………………………………………………………… 
 
Nom pare /tutor …………………………………………………………………… 
 
Telèfon mòbil i/o feina  …………………………………………………………… 
 
Correu electrònic ………………………………………………………………….. 
 
En cas d’urgència i no poder localitzar la família cal avisar a:  
 
Nom  ……………………………………………………………………………….. 
 
Telèfons  …………………………………………………………………………… 
 
 
DADES D’INTERÈS  
 
Sap nedar?  SÍ  �    NO �         Porta ulleres?  SÍ �     NO �      
 
Pateix alguna al·lèrgia, deficiència o malaltia? …………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hi ha algun tret del caràcter o personalitat que cal tenir en compte? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REUNIÓ INFORMATIVA EL DIVENDRES DIA 11  DE JUNY A LES 19.00 HORES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS. 

Principalment pensada per a  la gent que s’inscriu per primera vegada 
 
 
Ctra. Santpedor,s/n, 08272 Sant Fruitós de Bages. Tel. (93)8772407 Fax (93)8741402  www.clubtennismanresa.com 
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 Setmana 1: del 28 de juny al 2 de juliol  
                                                                  Setmana 2: del 5 al 9 de juliol 
         Setmana 3: del 12 al 16 de juliol 
 Setmana 4: del 19 al 23 de juliol 
 Setmana 5: del 26 al 30 de juliol 
 Setmana 6: del 2 al 6 d’agost  
 Setmana 7: del 31 agost al 3 de setembre 
�
 
CONDICIONS DE PAGAMENT: 
 
• Per tal de formalitzar la inscripció, s’haurà d’emplenar aquest full i fer el pagament, en el moment 

d’inscripció, en metàl·lic o targeta. 
• Cal fer l íngrés del total, abans del divendres anterior que l’alumne comenci les Estades.  
• Una vegada efectuada la inscripció, no es farà cap tipus d’abonaments ,a excepció d’aquells 

casos que degudament justificats, autoritzi i acordi el mateix responsable de les activitats d’estiu. Hi 
ha la possibilitat de canviar de setmana sempre que hi hagi places.  
 

� Data límit d’inscripcions 26 de juny. Places limitades. 
                               

                                                                                                                                                 

MATINS           
(de 9.00 a 13.30 h)  1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana 5a setmana 6a setmana 7a setmana 

  SOCI  65 € 130 € 190 € 250 € 310 € 365 € gratuïta 
  NO SOCI   80 € 160 € 235 € 310 € 385 € 455 € gratuïta 
         
         

TOT EL DIA      
(de 9.00 a 17.30 h)  1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana 5a setmana 6a setmana 7a setmana 

  SOCI  90 € 180 € 265 € 350 € 435 € 515 € gratuïta 
  NO SOCI   110 € 220 € 325 € 430 € 535 € 635 € gratuïta 
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