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Curs 

20__/20__ 

 

INSCRIPCIÓ ALUMNE/A 

Modalitat Esportiva  
Lliga 

comarcal  

Sí, categoria: B A I C J 

No  

Dies preferència DL DM DX DJ DV DS DG Hora preferència  

DADES PERSONALS ALUMNE/A 

Nom  DNI /NIE  

1r Cognom  2n Cognom  

Data Naixement  Telèfon 1  Telèfon 2  

Correu electrònic Nº soci/a  

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Titular  DNI / NIE  

IBAN ENTITAT SUCURSAL D.C. Nº DE COMPTE 

     

Nom de l’entitat  

Firma del Titular del Compte:                                                                                                                                                            

 

 

A Dénia, a   ____   de   _____________  de  20____    

OBSERVACIONS 

 

 

AUTORITZACIONS 

PROTECCIÓ DE DADES.  En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Club de Tenis Dénia l'informa que les dades de 

caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament de la fitxa d'inscripció, seran recollides en un 

fitxer el responsable del qual és Club de Tenis Dénia, podent exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la 

llei. 

 

UTILITZACIÓ D’IMAGES.  En compliment de la legislació vigent, s'autoritza al Club de Tenis Dénia a utilitzar a 

títol gratuït les imatges en què aparegui el jugador-a/alumne-a, de manera individual o en grup, preses 

durant els entrenaments, classes, exhibicions o partits tant oficials com amistosos, renunciant a qualsevol dret 

que per això pogués correspondre-li. Aquestes imatges podran ser publicades a la web i xarxes socials oficials 

del Club, documentació i presentacions del Club, així com en els mitjans de comunicació esportiva.  

 

 He llegit i accepte la clàusula de protecció de dades i d'utilització d'imatges 

 He llegit i accepte les clàusules generals que es troben en el revers del full. 

 

DATA FIRMA MARE/PARE/TUTOR 
(alumnes menors d’edat) 

FIRMA ALUMNE/A 

B
A

IX
A

 

Jo, __________________________________________________, sol·licite al Club de Tenis Dénia causar baixa de 

l’alumne/a dalt esmentant en la activitat _____________________ a data _______________ pel següent 

motiu _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma alumne/a o representant legal 

mailto:informacion@clubdetenisdenia.com


CLÀUSULES GENERALS 

1. Quotes. 

 L'alumne/a o representant legal es compromet al pagament mensual de les quotes que li 

corresponguen, amb independència de l'assistència o no a l'activitat, mentre no sol·licite la baixa 

corresponent per escrit a l'oficina del Club. 

 El pagament de les quotes es durà a terme de forma mensual a principi de cada mes mitjançant 

domiciliació bancària, llevat que s'autoritzi expressament una altra forma de pagament. 

 

2. Baixes. És el procés que posa fi a la condició d'usuari. 

 Haurà de formalitzar per escrit a la recepció sempre abans del dia 20 del mes anterior al que es tingui 

previst causar baixa. Un cop cursada la baixa l'usuari perd tota relació amb el Club i tot dret sobre 

l'activitat. 

 Quan un alumne/a decideix donar-se de baixa (sense ser una lesió o baixa médica) i de nou, es 

dona d’alta en el mateix curs, la quota mensual es vorà incrementada en un 15%, ja que el preu 

mensual estipulat és per al curs anual. 

 Serà motiu de baixa forçosa: 

o L'impagament de rebuts. 

o Incompliment de la present normativa. 

 

3. Lesions. 

 Si l'alumne es lesiona amb impossibilitat d'assistència a l'activitat, haurà d'informar immediatament a 

l'oficina del club, aportant l'informe mèdic, causant baixa en el moment del comunicat.. 

 Si la lesió es comunica a la primera quinzena del mes, es cobrarà la meitat de la mensualitat. 

 En causar baixa, no queda assegurada la reserva de plaça en el mateix grup. 

 

4. Dies de pluja. 

 En tractar-se d'una activitat a l'aire lliure, algunes classes podran anul·lar a causa de la pluja sense 

que això afecti la quota mensual. 

 La direcció de l'escola determinarà la conveniència o no de l'anul·lació d'una classe a causa de la 

pluja. 

 

5. Recuperació de classes. 

 En la mesura del possible, la direcció de l'escola proposarà un horari per a la recuperació de les 

classes anul·lades per motius de pluja. No es pot garantir la recuperació de totes elles a causa de les 

incompatibilitats horàries dels monitors i el funcionament general de l'escola. 

 Les classes a les que l'alumne / a no hagi pogut assistir per motius personals no seran en cap motiu 

recuperables.  

 

6. Inici i fi de curs 2019/2020. 

Les activitats començaran l'1 d'octubre i finalitzaran el 30 de juny. 7. Inscripcions tardanes. 

 

7. Inscripcions tardanes. 

 Si la inscripció es realitza durant la primera quinzena del mes, s'abonarà la totalitat de la mensualitat.  

 Si la inscripció es realitza durant la segona quinzena, s'abonarà la meitat de la mensualitat. 

 

8. Dies festius. 

En els dies festius no hi haurà classes. Els dies festius del curs 2019/2020 són: 

 Any 2019:  9 i 12 d'octubre, 1 de novembre i 6 i 25 de desembre. 

 Año 2020: 1 i 6 de gener, 19 de març, 18 i 19 d’abril, 1 de maig i 24 de juny (Basat en anys anteriors. 

Les dates poden variar en publicar-se el calendari laboral de 2019).  

9. Comportament. 

L'alumne/a haurà de tindre una actitud respectuosa tant cap al professor/monitor/a com amb la resta 

de companys/es, el material esportiu i les instal·lacions del club. Així mateix, no estan permeses les 

paraulotes ni les expressions de mal gust. 

 

10. Coneixement i acceptació. 

L'usuari, pel fet de formalitzar la inscripció, queda obligat al compliment de les normes aquí recollides. 

 


