Escola de tennis taula

Campus-Estiu-2019

Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Grup d’iniciació - Edats de 7 a 9 anys
Grup de tecnificació - Edats de 10 a 14 anys
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

T-1 (1 al 5 juliol) T-2 (8 al 12 juliol) T-3 (15 al 19 juliol) T-4 (22 al 26 juliol )

Preu: Setmana 60 euros.

Places: 12 per torn.

Entregarem a tots els participants una camiseta serigrafiada i
tindran accés gratuït a la piscina els dimarts i dijous.
INSCRIPCIONS:

www.tennistaulagirona.com

CONTACTE: tennistaulagirona@gmail.com Telef. 646.378.765
RESERVA: Per fer la reserva cal omplir i enviar el full d’inscripció a
tennistaulagirona@gmail.com i fer pagament de 30 euros per torn inscrit al
BBVA cta.núm. IBAN: ES15 0182 2770 9202 0166 4823 a nom de TENNIS
TAULA GIRONA, indicant el nom de la persona que fa l’ingrés, abans del 10
de juny 2019, data de tancament de les inscripcions.

CAMPUS – ESTIU/2019

Tennis Taula Girona
PAVELLÓ-MUNICIPAL
GIRONA-FONTAJAU

FULL D’INSCRIPCIÓ

(PER FER LA INSCRIPCIÓ I OBRIR
EL FORMULARI, FEU DOBLE CLIK SOBRE LA PALA GROGA)

Nom i Cognoms:
Escola/Club:
Adreça:

Població:

Data naixement:

DNI/CatSalut:

Telèfon:

E-mail:

Noms del pare/mare/tutor:
Observacions:

CAL INDICAR NUM.TORN

El pare/mare/tutor

amb DNI

Autoritzo que el meu fill/a participi al Campus d’estiu 2019
(signatura i data)
LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Clàusula informativa i consentiment
GIRONA, a
de
de 2019
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que les
seves dades i les del seu fill/a seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del TENNIS TAULA GIRONA-CIUTAT amb la finalitat de
gestionar la seva sol·licitud.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit al correu tennistaulagirona@gmail.com
Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar la imatge del seu fill/a a la pàgina web de la nostra entitat per donar a conèixer
les activitats realitzades.
He llegit i accepto la publicació de la imatge del meu fill/a a la pàgina web.
Nom i cognoms del pare o tutor legal del menor:
DNI:
Nom i cognoms del menor:
DNI:

Signatura del tutor legal

