
DOCUMENT 	RC.2	‐	ALTA 	ESCOLA	DE	MENORS	PADEL	INDOOR	LLEIDA	

Dades personals: 

    H    D 

Nom:  Data de naixement: Sexe: 

     
Cognoms:  DNI:  Fill de  SOCI/NO SOCI: 

     
 

  
Telèfon mòbil 1:  Telèfon mòbil 2:  Email:  Escola / Institut on estudia: 

   
Adreça: 
 
Nom pare: 

 Població, província  i codi postal: 
 
Nom mare: 

 
 
Email pare: 

  
 
Email mare: 

   

   

Dades de pagament: 
 

     
Titular del compte corrent:  Import 1er pagament: Compte Corrent:  

   

Dades Classes: 
 

GRUP  
HORARI ___  PREPÀDEL ___  INICIACIÓ ___  PERFECCIONAMENT ___  PRECOMPETICIÓ ___  COMPETICIÓ 

 Divendres 18:00 Dimarts 18:00 Dimarts i Dijous 18:00 
Dilluns, Dimecres  i 

Divendres de 
18:00 a 19:30 

Dilluns, Dimecres  i 
Divendres de 
18:00 a 20:30 

 Divendres 19:00 Dimarts 19:00 Dimarts i Dijous 19:00   
 Dissabte 09:00 Dijous 18:00 Dissabte 09:00   
 Dissabte 10:00 Dijous 19:00 Dissabte 10:00   
 Dissabte 11:00 Divendres 18:00 Dissabte 11:00   
 Dissabte 17:00 Divendres 19:00 Dissabte 17:00   
 Dissabte 18:00 Dissabte 09:00 Dissabte 18:00   
  Dissabte 10:00    
  Dissabte 11:00    
  Dissabte 17:00    
  Dissabte 18:00    

Altres horaris:       
 

 
HORARI PROVA DE NIVELL; ___________________________ 
 
ACCEPTACIÓ DE CLAUSULES (Es fa entrega de copia a l’usuari): 
(1) El pare, mare o tutor del nen, afirma que el Club li ha recomanat donar d’alta la corresponent llicencia federativa al nen/a que 

empara el risc i possibles accidents sobrevinguts durant la pràctica d’aquest esport. I què en el cas de no donar d’alta la llicència 
federativa, accepta sota la seva responsabilitat el risc que pogués derivar-se de la pràctica esportiva eximint a Padel Indoor Lleida de 
qualsevol responsabilitat.  

 

(2) Autoritzo a què les dades personals que voluntàriament facilito mitjançant aquest formulari siguin incorporats a un fitxer sota la 
responsabilitat de PADEL INDOOR LLEIDA 2009, S.L. i autoritzo de forma expressa a la cessió de la citada informació referida a dades 
de caràcter personal, a les entitats o empreses patrocinadores o col·laboradores de Padel Indoor Lleida. Vostè, com a interessat 
directe, te dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza a que passi a 
formar part del fitxer, davant del qual pot exercir els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes, promocions i serveis de 
PADEL INDOOR LLEIDA 2009, S.L. Els drets anteriorment esmentats podran fer‐se efectius a PADEL INDOOR LLEIDA 2009, S.L., Carrer 
Alcarràs,23 25190 Lleida, LLEIDA, o enviant un correu electrònic a baixa@padelindoor.com. (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal) 

 

   
Data:  Signatura: 

 


