FULL D’INSCRIPCIÓ
INFORMACIÓ / DADES DE CONTACTE
Nom del/a nen/a:
Data de naixement:

DNI:

Pren algún tipus de medicació?
Nom pare, mare o tutor:
Telèfon de contacte:

DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL
per a nens i nenes de 3 a 16 anys

Codi postal:

Email:

ACTIVITAT
del 15 al 19 de juliol
del 22 al 26 de juliol

del 25 al 28 de juny
del 1 al 5 de juliol
del 8 al 12 de juliol

TARIFES
1 SETMANA

2 SETMANES

3 SETMANES

4 SETMANES

5 SETMANES

60€
65€

118€
128€

174€
189€

220€
240€

270€
295€

SOCI
NO SOCI

S’aplicarà un 10% de descompte en la quota del segon germà.
El servei de menjador té un cost addicional de 7,50€/dia

TIPUS PAGAMENT
Targeta (curs sencer)

Efectiu (curs sencer)

Banc

IBAN:
Jo

amb DNI
com a pare/mare o tutor/a del nen/a
autoritzo / no autoritzo a TOTPADEL a que faci un us pedagògic i de promoció
de les imatges realitzades en activitats relatives a les estades esportives i publicades a:
● La pàgina web del club, així com a la pàgina de facebook del nostre club.
● Filmacions destinades a difusió de les activitats realitzades a les nostres estades.

CAMPUS
D’ESTIU
DE 09:00h a 13:30h

FIRMAT (pare, mare o tutor legal)
A Sant Fruitós de Bages, _____ de __________ de 2019

SERVEI DESPERTADOR GRATUÏT a les 08:00h
SERVEI DE MENJADOR per 7,5€/dia

REBUT

10%
DESCOMPTE 2N GERMÀ

PADEL & SWIM
És un campus de pàdel on posem molt èmfasi en la proximitat
amb el nen o nena. A més tractem el pàdel des d’una perspectiva transversal
no només la tàctica i la técnica sino també remarcant els valors necessaris
per a la seva pràctica i com sempre des d’un vessant lúdic.

Tot Padel Bages Club rep la quantitat de
€ en concepte d’inscripció els dies
de les estades d’estiu 2019 del nen/a

Tot Padel Sant Fruitós

He rebut
Sant Fruitós de Bages,

de

de 2019

c/Pedraforca, 8 · P.I. Casanovas · 08272 · Sant Fruitós de Bages
606 105 931 / 93 876 11 05 / totpadel@gmail.com / www.totpadel.cat

