STAGE TENNIS ESTIU - 2019
JUNY del 25 al 28 - JULIOL del 1 al 26 - data límit d’inscripció 15 de juny
AGOST del 29 de JULIOL al 30 D’AGOST - data límit d’inscripció 22 de juliol
SETEMBRE del 2 al 10 - data límit d’inscripció 26 d’agost

INSCRIPCIÓ
COGNOMS, NOM (ALUMNE):
DATA NAIXEMENT: ____ /_____ /_____
Població
E-MAIL:

Adreça:
TELÈFONS CONTACTE:

EDATS: de 6 a 18 anys marcar amb

l’opció escollida

STAGE TENNIS INICIACIÓ – De 9 a 13HS
STAGE TENNIS INICIACIÓ – De 9 a 17HS amb dinar inclòs
STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT – De 9 a 13HS
STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT De 9 a 17HS amb dinar
STAGE TENNIS COMPETICIÓ – De 9 a 13HS
STAGE TENNIS COMPETICIÓ – De 9 a 17HS amb dinar inclòs
PERMANÈNCIA: DE 8 A 9HS

PREUS SETMANALS
67€ / Socis
67€+*30€ = 97€ / No socis
127€ /Socis
127€+*30€ = 157€ / No socis
84€ / Socis
84€+*30€ = 114€ / No socis
144€ /Socis
144€+*30€ = 174€ / No socis
106€ /Socis
106€+*30€ = 136€ / No socis
*Inscripcions competicions no incloses
166€ /Socis
166€+*30€ = 196€ / No socis
*Inscripcions competicions no incloses
3€ / hora

I / O DE 17 A 18HS

MARCAR LES SETMANES ESCOLLIDES AMB UNA

JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE

1 setmana
1ª
3ª
1ª
3ª
5ª
1ª

Del 25 al 28 de juny 4 dies

Del 1 al 5 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 29 juliol al 2 d’agost
Del 12 al 16 d’agost 4 dies
Del 26 al 30 d’agost
Del 2 al 6 de setembre

2ª
4ª
2ª
4ª

Del 8 al 12 de juliol
Del 22 al 26 juliol
Del 5 al 9 d’agost
Del 19 al 23 d’agost

2ª

9 i 10 setembre 2 dies

*Quota de Soci setmanal per l’Stage de Tennis d’estiu 2017 considerant-se soci durant les setmanes contractades

SI EL PAGAMENT ES REALITZA COM A MÀXIM FINS EL DIA DE LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ S’APLICARÀ UN 10% DE
DESCOMPTE PER A PAGAMENT ANTICIPAT.
S’aplicarà un 10% de descompte pel germà/ns de l’import total més baix, de l’stage de tennis.
No s’aplica descompte en les permanències.
La setmana de Juny es cobrarà 4 dies la 3ª setmana d’agost es cobrarà 4 dies. La 21 setmana de
setembre es cobrarà 2 dies.
Recordem la obligatorietat d’entregar còpia del carnet de CatSalut al Club!
El Sr./Sra. ……………………………………………., amb DNI …………………….. autoritza al seu fill a fer les activitats i sortides
que sol·liciti, mitjançant el mitjà de transport que es consideri oportú.
Signat: (pare, mare o tutor)
El Sr./Sra. ……………………………………………., amb DNI …………………….. autoritza al seu fill a que pugui aparèixer en les
fotografies o documents audio-visuals corresponents a les activitats organitzades pel centre o campus, i
publicades a la pàgina web i/o revistes, amb finalitat no comercial.
Signat: (pare, mare o tutor)
*Forma de pagament: pels SOCIS es passarà rebut pel banc per la totalitat de les setmanes escollides a l’inici de
l’Stage. (si no s’ha pagat en la data màxima de cada inscripció) Pels NO SOCIS, pagament en efectiu a la
recepció del club o per transferència bancària, El dia del inici del Stage cal haver pagat la totalitat de les
setmanes escollides (si no s’ha pagat en la data màxima de cada inscripció)
Si per causes justificades (lesió malaltia, etc.) no es pot assistir al stage i si s’avisa amb 5 dies d’anticipació es
podrà retornar el 75% de l’import ja pagat.
Horari de recepció: de dilluns a divendres de 9:00 a 22:00hs. Dissabtes, diumenges i festius de 9:00 a 21:00hs.
93.846.38.54 – 663.811.930. www.elsgorchs.com / elsgorchs@elsgorchs.com

