INSCRIPCIÓ 2019/2020 - ESCOLA TENNIS MAS RAM

DADES DEL JUGADOR/A
Nom:

Soci: SI / NO
Data naixament:

Cognoms:

Adreça:

Població:

Núm. SS (adjuntar fotoc pia):

CP:
DNI:

Nom pare/mare/tutor:
E-mail:

Tlf:

Talla Samarreta: 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14/ S / M Talla pantaló: 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14/ S / M

- El jugador pateix alguna malaltia o al·lèrgia? Quina?
- El jugador és APTE per per a la pràctica esportiva?
- Qui serà el responsable o responsables de recollir-lo?
DIES D’ENTRENAMENT (marca amb una X)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

NORMATIVA
- Per donar-se de baixa de l’escola de tennis cal avisar de forma escrita abans del dia 15 de cada
mes a breakpointacademy@hotmail.com
- L’escola de tennis comença el 16 de setembre de 2019, aquest mes es cobrarà el 50% de la
quota i s’inclourà la quota de la matrícula.
- La matrícula és de 25€ per les nenes i nens de minitennis (inclou llicència federativa obligat ria) i
de 49€ per les nenes i nens d’escola base (inclou llicència federativa obligatoria + samarreta
maniga curta).
- Els dies de pluja es faràn activitats alternatives a l’interior. En cap cas es suspenen els
entrenaments per aquest motiu.
- Pels jugadors nous és obligatori presentar el full d’inscripció omplert. En cap cas podràn entrenar
sense haver-la entregat.
AUTORITZACIONS

- El sota signant autoritza a què siguin preses les mesures medicoquirúrgiques que fossin
necessàries en cas d’accident o urgència per part de la pertinent direcció facultativa, incloent el
cas que, prèviament, no s’hagi pogut contactar amb la família.

- El sota signant autoritza a BREAKPOINT ACADEMY a utilitzar el material gràfic derivat de les
activitats en les quals participa el seu fill/a.

- Aquestes autoritzacions són vàlides per totes les activitats que BREAKPOINT ACADEMY
organitza dins del CE Mas Ram.
…… de …………………….. de 20…
DNI:……………………….

Signatura

47950372 H
Carlos Torres Carrasco
Plaça Eucaliptus.3
08916 Badalona (BARCELONA)
Espanya

