
Ctra. Bellaterra km. 5, 10 | 08205 Sabadell · Barcelona |  
93 721 51 54 | cercle1856@cerclesabadelles.cat 

PARTICULARS PÀDEL 2017-2018 
 

Full d’inscripció a entregar a la Recepció del Club 
 

 
 

 
SOCI  NO SOCI      DATA D’INSCRIPCIÓ | ___________________________ 
 
 

MONITORS (horaris a convenir de dilluns a dissabte) 
 

      Javier Conde         Jordi Hernández        Cynthia Pérez 
      Román Dopico         Pere Reñé 
 
 

PREUS PER SESSIÓ I ALUMNE 
 

      INDIVIDUAL (55 MINUTS)       26€ (soci)   32€ (no soci) 
      DOBLES (55 MINUTS)      18€/alumne (soci)  22€/alumne (no soci) 
      DOBLES (90 MINUTS)      24€/alumne (soci)  28€/alumne (no soci) 
      TRIPLES I QUÀDRUPLES (55 MINUTS)     15€/alumne (soci)  19€/alumne (no soci) 
      TRIPLES I QUÀDRUPLES (90 MINUTS)     20€/alumne (soci)  24€/alumne (no soci) 
 
 

OBSERVACIONS 
Seran recuperables les classes en dia festiu o per causes meteorològiques. Les classes individuals seran recuperables si s’avisa amb 24 
hores d’antelació. Les classes en grup (2, 3 o 4 alumnes) serà recuperables en cas de no assistència de cap alumne o si s’avisa amb 24 hores 
d’antelació. Si la classe es fa amb l’assistència d’un alumne, es donarà per feta. L’alumne haurà de firmar el full d’assistència que li 
mostrarà el monitor. 
 
 

 

DADES DE L’ALUMNE 
 

Nom |______________________________       Cognoms | ______________________________________________________ 

Data de naixement | __________________       DNI | __________________________________________________________ 

Telèfon mòbil | ______________________        E-mail  |________________________________________________________ 

Adreça |________________________________________________________       Població |___________________________ 
 

FORMA DE PAGAMENT (en el cas dels socis, indicar-la únicament si és diferent del compte de càrrec habitual) 
 

 

Pagaments mensuals. Es cobrarà en les dates de l’1 al 5 del mes en curs. 
 

 

 

Número de compte bancari |  
 

E S                        

 
PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE  

 

A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal i d’imatge, 
per a la finalitat especificada, per part del CERCLE SABADELLÈS 1856.  

 

Signatura de l’alumne: 
 

 
 

 
 
 
 
 
BAIXA| Si un alumne desitja donar-se de baixa ho ha de notificar per escrit a la Recepció del Club abans del dia 25 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà efectiva a partir del 
mes següent. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE | D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves 
dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CERCLE SABADELLÈS 1856, amb la finalitat d’atendre els compromisos de la relació que mantenim amb 
vostè. Pot exercir els seus dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció: CTRA. DE BELLATERRA, KM. 5,10, 08205 SABADELL (Apartat Postal de correus número 3244). 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat 
de poder tramitar i gestionar la seva participació en les activitats que organitza aquesta entitat. Igualment i d’acord amb el 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, i sempre que no ens notifiquin el contrari, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades, amb la finalitat d’elaborar els tríptics informatius, publicar-los 
en la pàgina web i/o en els perfils de les xarxes socials de l’entitat, amb finalitats informatives i/o promocionals. A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les 
seves dades, per a la finalitat especificada, per part del CERCLE SABADELLÈS 1856.  

 Banc Titular |___________________________________ Entitat Bancària |______________________________ 


