
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

II TORNEIG DE PÀDEL JOVE 

 

Número d’inscripció:___ 

 

NOM DE L’EQUIP:  

Necessiteu Pales? Quantes?  

Inscripció Gratuïta  

 

Participant 1: 

NOM:_____________________COGNOMS:_______________________________________DNI:________________ 

Data de naixement:__________________Edat:____Adreça:______________________________________________ 

Població:____________________ C.P.:____________Adreça electrònica:__________________________________  

Telèfons de contacte :________________________ //_________________________ //______________________  

 

RESPONSABLE LEGAL (A omplir en cas de menor d’edat) 

NOM:_____________________COGNOMS:_______________________________________DNI:________________Com a 

Mare/Pare/ Tutor i amb Data de naixement:__________________ l’autoritzo a participar en el I TORNEIG DE PÀDEL JOVE 

de Torredembarra, organitzat per TennisTDB i la Regidoria de Joventut.  

Adreça electrònica:_______________________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte :_______________________ //________________________ //________________________  

 

NORMATIVA I DRETS:  

- Tret que hagi manifestat la seva oposició al tractament de la seva imatge, vostè autoritza a la Regidoria de 

Joventut i al Club de Tennis Torredembarra la utilització i reproducció de les imatges obtingudes en el torneig, 

amb finalitats divulgatives i/o promocionals. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat per 

la persona que autoritza la inscripció.  

- Autoritzo que les dades s’incloguin en la base de dades del PIJ Torredembarra situat al carrer capella 6, 2n i a un 

fitxer responsabilitat del TennisTDB, amb domicili social Carrer Rosella s/n (Torredembarra), a per tal de rebre 

informació d’activitats organitzades per a joves.  

- Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se, per escrit i acreditant la identitat, 

als domicilis socials esmentat anteriorment.  

- Els qui subscriuen coneixen i accepten les bases de participació i la normativa aplicable, que resten disponibles a 

www.tennistdb.cat, o al web de l’ajuntament www.torredembarra.cat/joventut ×L’organització pot limitar o 

restringir en qualsevol moment el nombre d’inscripcions  

 

 

 

DATA I SIGNATURA:  
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