
Adreça

CP:

Telèfons:

Del 22  al 26 juny

Del 29 de juny al 3 juliol

Del 6 al 10 de juliol

Del 13 al 17 juliol

Del 20 al 24 juliol

Del 27 al 31 juliol

Del 31 agost al 4 de setembre

TOTAL CASAL 

a Barcelona, el de de 2015

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.

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

En el cas dels alumnes que assisteixen a les escoles/casals de la RST Pompeia, els pares dels nens inscrits accepten els 

següents termes: 

Altres observacions (alèrgies, malalties…)

OPCIONS ESTADA I PREUS TIPUS ALUMNE (marcar amb una x)

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.

EN RELACIÓ A L'ASSEGURANÇA:

Nom dels pares o tutors legals i DNI

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.

Número Cat Salut: Sap Nadar?

Correu electrònic:

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA D'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS DE  LA RST POMPEIA

Autoritzo a la RST Pompeia a fer fotografíes, on surti la imatge del meu fill/a, pel fons documental de les activitats del Club.

33,48 € 33,48 €

OPCIÓ 1           

17 h a 18:30 h.         

Nom i cognoms de la persona que signa:

DNI:                                                                                                                                        Signatura:

EN RELACIÓ AL FONS DOCUMENTAL DEL CLUB:

OPCIÓ 2              

18:30 h a 21 h                                                                

OPCIÓ 3                 

de 17 h a 21 h.          

OPCIÓ 3                 

de 17 h a 21 h.          

SOCIS NO SOCIS

OPCIÓ 1           

17 h a 18:30 h.         

OPCIÓ 2              

18:30 h a 21 h                                                                

Cognoms i Nom:

Data de naixament: DNI:

Població:

61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

99,41 €

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 € 99,41 €

TOTAL CASAL

33,48 € 33,48 € 61,43 € 61,43 € 61,43 €

REIAL SOCIETAT  
DE TENNIS POMPEIA 

Reial Societat de Tennis Pompeia  
C/ De la Foixarda, 2-16  

08038 Barcelona Tel. 93 325 13 48 
 www.rstpompeya.com 

 administracion@rstpompeya.com  

CASAL DE TENNIS D'ESTIU 

2015- TARDA 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

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 

  


