
 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter  personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB TENNIS BARÀ, sent tractats 

amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de l´Escola de Tennis 2021-22. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat de 
còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB TENNIS BARÀ a Av. de la Reina Fabiola | 49 Roda de Berà (Tarragona)  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne de l’escola comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a 

l'empresa. Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida 
pel signant.  

DADES BANCÀRIES  

 
 

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PÀDEL 2021/22 

                                                                   INICIACIÓ – PERFECCIONAMENT            ADULTS 

Nom: ____________________________________Cognoms:          

Data de naixement: _______________________________ Edat: ________________  

Direcció: _____________________________________________________C.P: ___________ Municipi: _____________   

Telèfons: ___________________________________________   E-mail: _______________________________________   

DNI: _______________________ Nº Seg. Social: _________________________ Nº L licència: _________________________ 

Nom del pare: _________________________________ Nom de la mare: ________________________________  

DATA D’ALTA: _____/_____/________   DESCOMPTES:    SOCI                    2n GERMÀ 10% 

                 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE QUOTA 

HORARI:         

 

OBSERVACIONS 

 

✓ Jo, ................................................ ............................................ amb DNI / NIE ...... ... .. . ................. en qualitat 

de pare / mare / tutor-a de ........................ .......... ................................... ............... .................................... 

✓ amb DNI / NIE ...... .. ... ................................... Declaro que he estat degudament informat i estic d'acord de la 
normativa del Club Tennis Barà. 

✓ Tots els alumnes hauran d'omplir el full d'inscripció correctament abans d'iniciar el curs. 

✓ Els monitors escolliran el grup més adequat segons l'edat i el nivell de l'alumne. 
✓ No s'anul·laran ni recuperaran les classes per motiu de pluja, dies festius, malaltia, lesió, colònies, etc. Ja que 

els monitors seran al club amb la finalitat de realitzar les activitats amb els alumnes. 

✓ Qualsevol canvi o modificació (grup, horari, etc) haurà de ser comunicat a la direcció de l'escola amb el suficient 
temps d'antelació i ser canviat en el full d'inscripció. 

✓ Tots els preus són mensuals i la seva totalitat serà abonada mitjançant domiciliació bancària independentment 

si s'ha faltat a alguna classe o no (exceptuant el mes de setembre el qual només s'ha d'abonar el 75% de la tarifa). 
✓ És imprescindible abonar la llicència federativa abans d'iniciar el curs. Inclou assistència sanitària per accidents 

o lesions en la pràctica del pàdel. Els alumnes que s'inscriguin per segona vegada durant el curs hauran d'abonar 

el cost de la llicència completa. 
✓ Acompanyaments a tornejos per equips inclosos en el preu. Es realitzaran acompanyaments a petició del jugador 

sempre que sigui possible, abonant les despeses de viatge i honoraris de l'entrenador. 

✓ Cada alumne es fa responsable de les inscripcions als tornejos. 
✓ Les baixes s'han de comunicar abans del dia 20 del mes anterior a la recepció del Club o mitjançant correu 

electrònic a: esportiva@clubtennisbarà.com 
✓ La Llei de l'Esport, Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, article 149.3, diu que "Les 

ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES que organitzin activitats físiques o esportives, amb 

independència de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què es realitzin , HAURAN EXIGIR A 

TOTES LES PERSONES QUE PARTICIPEN LA LLICÈNCIA ESPORTIVA CORRESPONENT A 

L'ACTIVITAT. " 

✓ S'aplicarà un 10% de descompte pel segon i tercer germà.                   

     FIRMA PARE/MARE/TUTOR LEGAL I DATA 

 
 



 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter  personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB TENNIS BARÀ, sent tractats 

amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de l´Escola de Tennis 2021-22. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat de 
còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB TENNIS BARÀ a Av. de la Reina Fabiola | 49 Roda de Berà (Tarragona)  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne de l’escola comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a 

l'empresa. Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida 
pel signant.  

COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER A LA PARTICIPACIÓ DELS NENS I ADOLESCENTS A L’ESCOLA 2021-

2022 DEL CLUB TENNIS BARÀ EN SITUACIÓ ACTUAL COVID-19 

Jo, .......................................................................................... amb DNI / NIE .........………........................ en qualitat de 

pare / mare / tutor-a de .....................……........................................................... amb DNI / NIE..................................  
Declaro que he estat degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esp ortives, per tal 
d'assistir a l'escola de tennis, pàdel i particulars del curs 2021-2022 del Club. Aquest interès de participar és fruit d'una decisió personal, amb 
la qual he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de la seva participació, al costat dels riscos per a la salut del meu nen 
que comporta l'actual situació de pandèmia. 

Manifesto que ni jo, ni el menor d'edat que tutelo pel qual signo, no hem estat cap de nosaltres en contacte amb persones infectades en els 
últims 14 dies, ni tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del gust ni olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc, que he estat 
adequadament informat de les mesures que he de tenir en compte per reduir tant per a mi mateix com pel menor d'edat que tutel o i pel qual 
firmo. També que el meu fill / filla té el calendari vacunal actualitzat, i he estat informat i advertit sobre els riscos que jo i per tant respecte del 
menor que tutelo pel qual signo, podríem patir si jo o el menor contraiem la malaltia Covid-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles 
que podria comportar no només per la meva salut i la del menor que tutelo pel qual signo, sinó també per la dels altres. Em comprometo a seguir 
les directrius del Club i de l'escola, de les autoritats sanitàries, que conec, així com les recomanacions de la RFEP, la Federació Catalana de Pàdel 
i la meva Metge Assistent. Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció que el meu fill / fi lla faci ús de les 
instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats          

……….…………………………, el …………. de ………………………de 20……..                                          Firma del pare/mare o tutor/a legal 

                                                                                           

AUTORITZACIÓ D’ ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA 

Jo, ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...…....................... en qualitat de 
pare/mare/tutor-a de………........................................................................amb DNI/NIE …..….............................. 

menor d’edat que, ⬜ Si / ⬜ No autoritzen al seu fill / a assistir a l’escola de tennis i pàdel de l’escola Club 
Tennis Barà.                   Entitat que desenvolupa l’activitat: Club Tennis Barà 

               Activitat proposada: Escola de Pàdel   //   Data de l’activitat: 13 de Setembre al 23 de Juny (segons inscripció) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de les persones 
físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals facilitades estan incorporades al nostre fitxer titularitat de Club Tennis Barà, 
amb domicili a Av. de la Reina Fabiola, 49, 43883 Roda de Berà, Tarragona. L'informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades 
és la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries per al 
correcte desenvolupament d'aquesta. L'informem que les seves dades personals no seran lliurats a terceres empreses. En compliment de la 
normativa vigent, Club Sports Tennis Cunit garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el 
nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L'informem que les seves dades seran cancel·lades en 
el termini que ens estableix el Codi de Comerç, procedint a la seva destrucció. En cas de disconformitat amb relació a la tramitació de les seves 
dades pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la 
matèria, situada al C / Jorge Juan, 6 (28001 Madrid). Finalment, també l'informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal que preveu la llei, enviant un escrit 
acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat en el correu electrònic: esportiva@clubtennisbara.com els sotasignats accepten l'ús de 
les seves imatges o veu en les comunicacions internes o externes de l'empresa (revista, vídeos corporatius, correu intern, xarxes socials, entre 
d'altres), utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas. Els sotasignats autoritzen al Club Tennis Barà a la sortida i desplaçament dels 
seus fills per a la realització d'alguna activitat dirigida sempre que es vagi acompanyat per algun responsable.  Els sotasignats eximeixen total i 
expressament al Club Tennis Barà de qualsevol dany físic, psicològic, moral o material que els menors autoritzats pels seus pares / tutors 
puguin patir durant la seva assistència a les activitats d'estiu del club i renuncien des d'ara irrevocablement a l'exercici de qualsevol acció 
penal, civil, administrativa, laboral i qualsevol altre de les previstes en el Dret vigent, derivades de qualsevol mal. Els sotasignats autoritzen 
expressament i de manera automàtica al Club Tennis Barà i els seus empleats i / o col·laboradors o qualsevol servei d'ambulància o transport 
medicalitzat, poder dur a el menor i pel cas d'accident i / o incident amb conseqüències físiques de qualsevol tipus, a rebre atenció mèdica en 
un centre mèdic, hospitalari o ambulatori dels que es troben concertats amb la / companyia / es asseguradora / es de responsabilitat civil que 
el Club Tennis Barà tingui vigents en aquell moment.                                                                                                                                        

         Firma del padre/madre o tutor/a legal 
 
………..…………………………, el …………. de ………………………de 20……..                 


