
#CATALUNYATENNISACADEMY                

Les dades que ens heu facilitat a través d’aquest formulari seran recollides en un fitxer automatitzat titularitat de Club Catalunya Tennis 

Academy, essent la seva finalitat l’adequada gestió de la seva inscripció i l’eviament d’informació comercial relacionada amb els seus serveis, 

esdeveniments o promocions. Els destinataris d’aquesta informació és la empresa gestora de la instal·lació. D’acord amb la LOPD 15/1999, 

del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona, les dades que ens heu facilitat seran sotmeses al tractament i mitjans de 

seguretat aplicables amb els criteris que preveu la mateixa. El titular de les dades podrá exercir el dret d’accés, rectificació, cancelació i 

oposició, dirigint-se per escrit a Club Catalunya Tennis Academy, Carrer d’Enric Losantos -6, 08193 Bellaterra. 

INSCRIPCIÓ ESCOLES TENNIS i PÀDEL  "MAS SOLA CLUB" -  CURS 2018/19 
 
Dades de l’alumne: 
NOM I COGNOMS:                             TENNIS: 
CAT SALUT:    PADEL (només Dilluns 17:45h i 18:45h):  
DATA DE NAIXEMENT:   Soci Mas Solà Club (si o no):  
 

marca X Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dissabte 

17:45      10h  

18:45      11h  

19:45      12h  

 
Germà/na: 
NOM I COGNOMS:                             TENNIS: 
CAT SALUT:    PADEL (només Dilluns 17:45h i 18:45h): 
DATA DE NAIXEMENT:   Soci Mas Solà Club (si o no):  
 

Marca els dies i hores amb una X: 

marca X Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dissabte 

17:45      10h  

18:45      11h  

19:45      12h  

 

Dades de la mare / pare / tutor 
NOM I COGNOMS:  
ADREÇA:  
POBLACIÓ:  
EMAIL:  

 
CP:  
TELF1:  
TELF2:  

 
 
Informació i criteris 
 

- Recollida a Santa Coloma de Farners, Vilobí i Riudarenes. 15€ al mes anada i 25€ al mes anada i tornada. 
Consultar els llocs de recollida amb CTA. 

- Per fer un grup d'entrenament de tennis i pàdel, ha d'haver-hi un mínim de 5 jugadors. 
- Els socis de Mas Solà Club tindran un 20% de descompte. 
- El segon germà tindrà un 5% de descompte. 
- No es cobrarà la matricula (20€) als alumnes que s’inscriguin abans del 3 d'Agost de 2018. 
- No es cobrarà la matricula (20€) als alumnes de l’escola 2017-18. 
- No es cobrarà la matricula (20€) als alumnes del campus d’estiu 2018. 
- Els pagaments seran trimestrals i a través de transferència bancaria al “Club Catalunya Tennis Resort” 

IBAN – ES79 0081 0162 1600 0116 3825: 

• 1 de setembre o abans: es paga ½ setembre, octubre, novembre i desembre. 

• 1 de desembre: es paga gener, febrer i març. 

• 1 de març: es paga abril, maig i juny. 

 
Calendari Escola de Tennis i pàdel 2018 – 2019 
 

• Inici: 12 de setembre 

• Festes de nadal: del 24 de desembre al 5 de gener 

• Festes de setmana santa: del 15 al 22 d’abril 

• Cloenda escola: 22 de juny 2019 
 


