DADES DEL NEN/A
Data Inscripció:
Nom i Cognoms:
Població:
Curs escolar d’aquest any:

ESCOLA:

Telèfons de contacte en cas d’urgència:
Correu electrònic:
És el primer any que veniu? SI / NO

SOCI / NO SOCI 

Pateix alguna al·lèrgia, deficiència o malaltia?
Hi ha algun tret del caràcter o personalitat que cal tenir en compte?

PREUS

ESTADES DE SETMANA SANTA + MATINS D'ESTADES D'ESTIU =

50€/SETMANA TOT L'ESTIU(*)

APROFITA LA PROMOCIÓ!
(*) Preu exclusiu només si es realitza el pagament total i conjunt!
(aquests preus no serviran per posteriors ampliacions)

o CAL TENIR EN COMPTE QUE NO HI HA CAP ALTRE DESCOMPTE
AFEGIT.
o EN CAS DE VOLER APROFITAR AQUESTA PROMOCIÓ MARCA
AMB UNA (X) LES SETMANES A LES QUE US VOLEU INSCRIURE.

(Les setmanes escollides SEMPRE es podran canviar)
Setmana 1: del 25 al 29 de juny
Setmana 2: del 2 al 6 de juliol
Setmana 3: del 9 al 13 de juliol
Setmana 4: del 16 al 20 de juliol
Setmana 5: del 23 al 27 de juliol
Setmana 6: del 30 de juliol al 3 d’agost

Setmana 7: del 6 al 10 d’agost
Setmana 8: del 13 al 17 d’agost (*)
Setmana 9: del 20 al 24 d'agost
Setmana 10: del 28 al 31 d'agost (*)
Setmana 11: del 3 al 7 de setembre

(*) Setmana de 4 dies

CONDICIONS DE PAGAMENT
o

FORMA DE PAGAMENT
 EFECTIU

o

 VISA

 BANC

IMPORT TOTAL

COMPTE D’INGRÉS PER A FOMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:
-A qualsevol oficina de CAIXABANK "la Caixa" al compte ES39 2100 0017 5902 0095 8018
- Un cop realitzat l’ ingrés, aquest mateix full s’haurà de retornar al Club amb el segell de l’oficina
bancària.

o

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.

DOCUMENTACIÓ
REUNIÓ INFORMATIVA AL MAIG I JUNY.
(principalment pensada per la gent que s’inscriu per primera vegada)
Els nens han de portar: roba còmoda per jugar i fer esport, una raqueta de tennis (si no en teniu la facilitem),
esmorzar, aigua, banyador, tovallola, xancletes, protecció solar i MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ!
(NOMÈS A L'ESTIU)

PROMOCIÓ
El Club Tennis Manresa queda autoritzat a utilitzar per a la promoció dels cursos d’estiu, les fotografies, filmacions, i
la resta de materials gràfics realitzats durant aquests i en els quals pugui aparèixer l’alumne/a, sense que li
correspongui cap contraprestació per aquest concepte, a no ser que se’ns comuniqui el contrari.
Ctra. Santpedor,s/n, 08272 Sant Fruitós de Bages.Tel.938772407/Fax93874140
joan.prat@clubtennismanresa.com www.clubtennismanresa.com FACEBOOK
He llegit i accepto les condicions d'us com a tutor, pare, mare..............................................................D.N.I...............................
(nom del tutor)

Signatura

