
Responsable Av. Balaguer s/n Bajo – Mollerussa 25230 Lleida    : M. Dolores Folguera – A. Pifarré, SCP - CIF: J25390717 Dir. Postal: 

“A nom de l' empresa tractem l' informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El consen�ment explícit suposa la 

legi�mació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions 

legals. Des�nataris: Les dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consen�ment i exercir els seus drets a accedir, 

rec�ficar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament.
Així mateix, sol·licito la seva autorització per a finalitats addicionals.

        Accepto que les meves dades iden�fica�ves siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics.

          Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de l'empresa.

Nom, cognoms, DNI i Signatura,

ESTADES 
 ESTIU 2019

ESPORTIVES
 Inscripció

Full d’inscripció
1. Omple el document amb lletra majúscula.
2. Omple i firma la inscripció.
3.Confirma la plaça: Envia la inscripció SIGNADA, una còpia del DNI o del llibre de familia, la targeta 
sanitària i també si se disposa d’una mútua personal a:
-fopiescolatennis@hotmail.com

participant Edat:

Data Naixement                                            DNI/NIE/Passaport                            País                          

Nom                                   Cognoms:

Telèfon:                                            Email:                                                                  

Al·lèrgies:                                                                  Alguna medicació:

                                                      Observacions:                                                                                                
 
                                                           Club:

Nº de compte:

setmanes/preus
Del 1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 29 de juliol al 2 d’agost

Del 5 al 9 d’agost
Del 12 al 16 d’agost
Del 19 al 23 d’agost
Del 26 al 30 d’agost
Del 2 al 6 de setembre

1 setmana 55€Socis 
2 setmanes 105€

1 setmana 65€
No socis 

2 setmanes 125€

forma de pagament

Gir Bancari.

En efectiu (a l’arribada al responsable de l’activitat. Prèviament aquest full s’haurà d’haver enviat a 
fopiescolatennis@hotmailcom juntament amb la fotocòpia del DNI o llibre de família, la targeta 
sanitària i també si es disposa d’una mútua personal).

MARCA AMB UNA X LA FORMA DE PAGAMENT

Soci No soci
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