NOTA INFORMATIVA
La Junta Directiva club de tenis d’Alginet, EXPOSA:
El Preu de la matricula per a la campanya 2016/2017 serà de 20 €, en
cas de ser dos o mes membres d’una mateixa família el preu seria de 2
persones 35 € , 3 persones 45 € i 4 persones 60 €.

Els alumnes nous hauran d’omplir el full d’inscripció i fer entrega de la
mateixa al Secretari del Club D. Manolo Fargueta o entrenador abans
del 15/09/16.
Durant el mes de Setembre procedirem a girar un rebut amb el import
de la matricula al conter indicat a la fitxa de la matricula o en el
momento dels nous alumnes de l’inscripció durant tot el ejercici.

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE TENIS TEMPORADA 2016/2017
DADES DE L’ALUMNE
NOM:……………………COGNOMS:…………………………………………
DIRECCIÓ:……………………………………… POBLACIÓ:…………………
C.P…………………, TEL…………………MÒBIL:………………………………
E-MAIL:…………………………………………………………..
DATA NAIXEMENT:………………………… EDAT:…………………….
NOM DELS PARES:......................................................................

MODALITAT/NIVELL
Nº DIES

PRETENIS

INICIACIÓ

DATA D’INICI DEL CURS
PERFECCIONAMIENT

/

/20

COMPETICIÓ

0

ADULTS

PREUS/MODALITATS/HORARIS
Nº DIAS A LA SETMANA

INICIACIÓ
1 hora

PERFECCIONAMIENT
1 hora

COMPETICIÓ

ADULTS
1 hora

1 DIA

20 €

28 €

35 €

28 €

2 DIES

35 €

50 €

70 €

50 €

75 €

100 €

3 DIES
4 DIES

125 €

5 DIES

150 €

Les Classes començaràn el 1 de Setembre de 2015

EL PREU DE LA MATRICULA PER AL CURS 2016/17 SERÀ DE 20€ I LA
DATA DEL REBUT SERÀ Setembre 2016
DADES BANCARIES:
DNI TITULAR: ____________________________ NOM BANC: _______________________

DÍGITS DEL CCC:

ES__ __ /__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PER A INFORMACIÓ SOBRE HORARIS I GRUPS D’ENTRENAMENT POSAR-SE EN CONTACTE AMB
SALVA RAMON. TELÈFON 635.586.467 O A LA WEB DEL CLUB www.clubdetenisalginet.es
Es notifica que per part de la Junta Directiva de la necessitat que tots els alumnes del Club de Tenis estaràn en possessió (els
que paguen la matricula) de la Llicència Federativa, a fi de beneficiar-se dels avantatges en entrades per a esdeveniments esportius, poder
participar en Tornejos Federats, tindre un segur metge d'assistència per a qualsevol lesió produïda en els entrenaments o qualsevol
Torneig, etc.
Per a les Altes noves, s'ha d'entregar fotocòpia del DNI de l'alumne, i els que tinguen la llicència federativa es produirà la
renovació automàtica de la mateixa, si no s'indica el contrari, tot açò a partir del mes de Novembre de 2016, una vegada ingresada la
quantia de la mateixa al conter del Club.
El club de tenis d'Alginet no es fa responsable de les lesions que puguen tindre els alumnes durant els entrenaments o tornejos,
sobretot a aquells que no gestionen la seua Llicència Federativa, ja que els federats tenen el seu propi segur metge, el sotasignat esta
informat del present acord i al mateix temps autoritze el càrrec bancari correponent a la matricula del Club i les clases de tenis:

Signat Pare/Mare del xiquet o alumne major d’edat: _____________________________________________________

