
  

Full d’inscripció 
Escola TENNIS & PÀDEL 

Dades personals 

Cognoms:  _______________________________ Nom: ______________________  

NIF: ______________________________________  Data naixement: ____________________ 

Adreça: ___________________________________ Població:  __________________________ 

Telèfon: ___________________________________ Mòbil: _____________________________ 

Tarja sanitària (TSI): __________________________ Email: _____________________________ 
 

En el cas de menors d’edat 

Soci representant: ______________________________ Soci Nº: _____ 
 

Forma pagament & grups & dies  
Escolliu la modalitat de pagament: 

Mensual Trimestral Anyal 
 

Escolliu el grup & dies: 
Pre-tennis 
 Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 
 

Mini-tennis 
Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 

 

 

Perfeccionament 
 Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 
 

Pre-competició 
Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 

 

Competició 
 Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 
 

Adults tennis 
 Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 
 

Adults pàdel 
 Dll Dm Dx Dj Dv Dis Diu 

 

A emplenar oficines Tennis TDB (no escriure res): 
 

 10% decompte germans Soci Tennis TDB No soci Tennis TDB 
 
 Talla samarreta obsequi: ________ Llicència FCT: _______   Preu TOTAL: ___________________ 
 
No s’admetrà l’assistència de cap alumne/a sense el full d’inscripció prèviament complimentat i firmat. Qualsevol baixa s’haurà de comunicar i signar amb un 
mes d’antel·lació a les oficines del Tennis TDB. És obligatòria la subscripció de la llicència federativa de tennis que inclou l’assegurança de mutualitat 

esportiva. Tots els alumnes matriculats hauran de presentar un certificat mèdic esportiu durant els 15 dies posteriors a la inscripció, en el cas de no fer-ho, es 
considerarà que els pares, signant aquest full, expressen voluntàriament que els seu fill/filla és apte per la pràctica esportiva. La signatura d’aquest formulari 

comporta l’acceptació de les condicions de la Normativa de l’Escola de Tennis & Pàdel del Tennis TDB (disponible a la web www.tennistdb.cat) 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, demano que les meves dades siguin tractades amb la 
màxima confidencialitat i únicament amb la finalitat de comunicació de les activitats esportives i socials pròpies de la Tennis TDB.  
Dono permís a la entitat per la realització i publicació de fotos únicament en relació a la pràctica esportiva normal i de promoció de les activitats pròpies de 
l’entitat. 
 

Signatura  
(del soci representant, en el cas de menors) 

 

 
Torredembarra, a _______________________ 


