
Full d’inscripció

Opcions d’estades i preus segón tipus d’alumne (marcar amb una X)

Nom i Cognoms:  Sexe:

Data de naixement:  DNI:

Noms del pares o tutors legals i DNI:

Adreça:

CP: Població:

Núm. de CatSalut:  

Correu electrònic:

Telèfons:

Altres observacions (alèrgies, malalties…)

Socis No Socis
Opció 1

de 9 a 13 h
Opció 2

de 9 a 15 h
Opció 3

de 9 a 18 h
Opció 1

de 9 a 13 h
Opció 2

de 9 a 15 h
Opció 3

de 9 a 18 h
Voleu custodia 

de 8 a 9h?

Del 15 al 18 de abril 50 € 90 € 130 € 80 € 115 € 150 € 10 €

Total casal + custòdia

Acceptació de la normativa d’ús de les instal·lacions de la Reial Societat de Tennis Pompeia
En relació als alumnes que assisteixen a les escoles/casals de la Reial Societat de Tennis Pompeia, els pares dels nens inscrits 
accepten els següents termes:
En relació a l’assegurança:
1. La tramitació de l’assegurança no es farà fins que la totalitat de la documentació necessària hagi estat entregada i s’hagi procedit al 
pagament de l’import corresponent a la modalitat d’inscripció del nen/a.
2. La tramitació de l’assegurança no es inmediata, i per tant, les lesions que puguin derivar-se dels accidents del menor fins que aquesta 
no sigui efectiva, corren a càrrec dels familiars del nen/a.
3. Una vegada realitzat l’abonament de l’assegurança a l’entitat convinguda per la R.S. Tennis Pompeia, han de transcórrer un nombre 
de dies per a que els esdeveniments o accidents ocorreguts siguin coberts per l’esmentada pòlissa. Per tant aquests dies posteriors al 
pagament de l’assegurança, les lesions que poguessin derivar-se dels accidents del menor corren a càrrec dels familiars del nen/a.
4. No tots els tractaments mèdics estan coberts per l’entitat asseguradora des de la seva contractació ja que això depèn de les clàusules 
de la pòlissa (antigüitat de l’assegurat,…), i per tant, en cas de ser necessaris, corren a càrrec dels familiars del nen.
En relació al fons documental del club:
Autoritzo a la RST Pompeia a fer fotografíes, on surti la imatge del meu fill/a, pel fons documental de les activitats del Club.

Política de privadesa formulari: En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les dades que ens faciliti mitjançant l’emplenament del present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de 
REAL SOCIEDAD DE TENIS POMPEYA,SCP i s’utilitzaran per a la Gestió d’alumnes. En signar el formulari accepta expressament rebre informació i 
comunicacions de REIAL SOCIETAT DE TENNIS POMPEIA a través de canals electrònics o d’altres. Així mateix li informem que pot exercitar els seus drets 
de cancel·lació i oposició en CARRER DE LA FOIXARDA, 2-16. BARCELONA o en administracion@rstpompeya.com

Reial Societat de Tennis Pompeia

A Barcelona, el dia 

Nom i cognoms de la persona que signa:

DNI:  Signatura:

Setm
ana 

Santa


