
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, TOPTEN TENNIS SC le 
informa de que sus datos personales son incluidos en ficheros informatizados titularidad de TOPTEN TENNIS SC, que 
será la única destinataria de estos datos y que su finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones promocionales 
y de que tiene la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
ley mediante carta dirigida a TOPTEN TENNIS SC, Ref: Protección de Datos, Ctra de Santa Cristina a Platja d’Aro, 
Km.2 17246 Santa Cristina d’Aro o por e-mail a toptentennis@gmail.com 

 

TIPI PARK SPORTS CENTER 
Ctra. de Santa Cristina a Platja d’Aro km.2 
Telèfon club: 972 837 712 
Telèfon escola: 629 782 166 
e-mail: toptentennis@gmail.com 

 

INSCRIPCIÓ STAGE COMPETICIÓ ESTIU 2018 
 

Data d’inscripció: _____/_____/_____       
 
NOM i COGNOMS:______________________________________________________________ 
 
DATA de NAIXEMENT:_____/_____/_____      nº targeta sanitària:________________________ 
 
ADREÇA:______________________________________________________________________ 

 
CODI POSTAL:_______________ POBLACIÓ:_________________________________________ 
 
TELÈFONS:________________( ______)/_______________(_______)/____________(_______) 
 
E-MAIL (lletra majúscula):_____________________________________________ 
 
NOM del PARE:__________________                   NOM de la MARE:_______________________ 

 
OBSERVACIONS:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 Té alguna al.lèrgia?   NO    SI 
En cas afirmatiu, a què?________________________________ 
 
 

INSCRIPCIÓ MENSUAL: 
                                     JUNY      JULIOL      AGOST    SETEMBRE        
                                             (del 25 al 29)                                                    (del 3 al 7) 

9:00 a 13:30                                                                                         
               

 DINAR AL CLUB* 
 
 

INSCRIPCIÓ  SETMANAL:           FISIC + TENNIS           NOMÉS TENNIS 

 

 Setmana 1: del 25/06 al 29/06    Setmana 6: del 30/07 al 03/08 

 Setmana 2: del 02/07 al 06/07    Setmana 7: del 06/08 al 10/08 

 Setmana 3: del 09/07 al 13/07    Setmana 8: del 13/08 al 17/08 

 Setmana 4: del 16/07 al 20/07    Setmana 9: del 20/08 al 24/08 

 Setmana 5: del 23/07 al 27/07    Setmana 10: del 27/08 al 31/08 

     Setmana 11: del 03/09 al 07/09 
 
     



En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, TOPTEN TENNIS SC le 
informa de que sus datos personales son incluidos en ficheros informatizados titularidad de TOPTEN TENNIS SC, que 
será la única destinataria de estos datos y que su finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones promocionales 
y de que tiene la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
ley mediante carta dirigida a TOPTEN TENNIS SC, Ref: Protección de Datos, Ctra de Santa Cristina a Platja d’Aro, 
Km.2 17246 Santa Cristina d’Aro o por e-mail a toptentennis@gmail.com 

 

DIES:    Dilluns   Dimarts   Dimecres     Dijous   Divendres 

                              
HORARI: ______________________________________ 
 

 
PAGAMENT: 

Reserva de plaça:  50 €     PAGAT  _____/_____/______ 
 

La resta del pagament s’haurà de fer en efectiu o amb targeta el primer dia 
d’activitat.   
Als alumnes del curs d’hivern que tenen el pagament domiciliat se’ls pot girar rebut 
bancari.  

 vull que em girin rebut bancari         vull pagar a la recepció del Tipi Park 
 

 
Tots els participants al stage de competició hauran d’estar en possessió de la llicència  
federativa de la F.C.T. de l’any 2018.    
 

 Té llicència anual nº_______________ (si és de Topten Tennis Club no cal posar el nº) 
 

Al omplir el full d’inscripció, s’haurà d’abonar 50 € per reserva de plaça que 
posteriorment es decomptaran del cost del programa. 
 
 

AUTORITZACIONS: 
                                        
El Sr./ Sra. ___________________________________________________ amb  DNI 
__________________________ en qualitat de pare/mare/tutor/a del nen/a 
_____________________________________________________ confirma que ha estat 
informat de les activitats del stage de tennis, dels horaris i forma de pagament; i dóna la seva 
autorització perquè el nen/a participi a totes les activitats organitzades per Topten Tennis en 
horari de classe dins les instal.lacions del Tipi Park i del Càmping Mas Sant Josep i puntualment 
fora del club en alguna sessió de preparació física (ex: anar a córrer al carril bici...).  Autoritza 
en cas d’urgència el desplaçament amb transport propi de l’organització a un centre 
hospitalari.  
 
Signatura del pare/mare/tutor: 

 
 
 
Drets d’imatge: 
 
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
del stage de competició publicades a la pàgina web, cartellera… de Topten Tennis amb 
l’exclusiva finalitat de mostrar les diferents activitats que es duen a terme en el club. 
 
Signatura del pare/mare/tutor: 

 


