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PARTICULARS TENNIS 2020-2021 
 

Full d’inscripció a entregar a la Recepció del Club 
 
 
 

 

SOCI  NO SOCI      DATA D’INSCRIPCIÓ | ___________________________ 
 
 
 
 

MONITORS (horaris a convenir – en cas de no tenir preferència, deixar l’espai sense marcar) 
 

      Bruno Barrientos | Horari migdia de dilluns a divendres. 

      César Muñoz | Horari migdia i tarda de dilluns a divendres i dissabtes al matí. 

      John Muñoz | Horari tarda de dilluns a dissabte. 

      Migüi De Los Santos | Horari matí i migdia de dilluns a divendres. 

      Oriol Vallès| Horari matí de dilluns a divendres. 

      Patxi Pérez | Horari tarda de dilluns a dissabte. 

      Simó Fores | Horari matí i migdia de dilluns a divendres. 

      Victor Martin | Horari matí i migdia de dilluns a divendres. 

      Toni Rivas | Horari matí i migdia de dilluns a divendres. 
 
 
 

PREUS PER SESSIÓ I ALUMNE 
 

      INDIVIDUAL (55 MINUTS)       28€ (soci)   36€ (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                        

 

 
 
 
 
 
 

 

 
BAIXA| Si un alumne desitja donar-se de baixa ho ha de notificar per escrit a la Recepció del Club abans del 25 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà. La baixa serà efectiva a partir del mes 
següent.  

 Banc Titular |___________________________________ Entitat Bancària |______________________________ 
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PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 
 

 
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al 
sistema de tractament titularitat de Cercle Sabadellès 1856 amb CIF G08511172 i domicili social situat a CRTA DE BELLATERRA KM 5,1 08205, SABADELL 
(BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que 
ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències 
internacionals que Cercle Sabadellès 1856 té previst realitzar. 
 
Finalitat (captació, registre i tractament de les dades de l’alumne per gestionar la seva inscripció i participació a les activitats organitzades per l’entitat), 
termini de conservació (durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment citada) i base legítima (el consentiment de l' 
interessat).  
Finalitat (gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals), termini de conservació (10 anys, en compliment de el Codi de Comerç), base 
legítima (el compliment d'una llei), cessions (les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i / o 
Administració Pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que estableix la normativa aplicable. 
A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei).          
Finalitat (captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial), termini de conservació (mentre es mantingui el 
consentiment prestat) i base legítima (el consentiment de l' interessat).        

 

Així mateix i d'acord amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, 
sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals, diferents a les comunicacions sobre productes o serveis 
propis del Cercle Sabadellès 1856, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, accepti la nostra política de privacitat: 

 
        He llegit i ACCEPTO rebre comunicacions publicitàries o promocionals de CERCLE SABADELLÈS 1856 
        He llegit i NO ACCEPTO rebre comunicacions publicitàries o promocionals de CERCLE SABADELLÈS 1856 

 
Finalitat (captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de 
potenciar la imatge corporativa i / o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i / o xarxes socials de l'entitat), termini de 
conservació (mentre es mantingui el consentiment prestat) i base legítima (el consentiment de l' interessat). 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, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges 
captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada. 
 

        SI AUTORITZO el tractament de les imatges. 
        NO AUTORITZO el tractament de les imatges. 

 
Finalitat (gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l'acompliment de la normativa a la qual està subjecta l' entitat), termini de 
conservació (conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat), base legítima (el 
compliment d'una llei) i cessions (les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i / o Administració Pública amb competència en la 
matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el 
compliment d'una llei).  
 
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de 
tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment 
prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic 
CERCLE1856@CERCLESABADELLES.CAT. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.  
 
Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència es a tendiran com a necessaris per a escometre 
les finalitats esmentades anteriorment.  
 
El Cercle Sabadellès 1856 informa que al tramitar la inscripció online atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats 
esmentades anteriorment. 
 
 
 
Nom i cognoms de l’alumne:                                     
 
DNI: 
 
Signatura:                                   
 
 

  
 
 
 
 

A Sabadell, a .......... de ...................... de 20.......  
 
 


