
 

L’Stage de tennis forma part d’una oferta esportiva de qualitat durant 
el mes de juliol, juntament amb el casal i l’stage de pàdel. 
El seu programa d’activitats combina la pràctica del tennis amb 
d’altres activitats esportives més lúdiques i de lleure i està dirigit a 
grups de diferents edats i nivells amb objectius i continguts adaptats 
a les seves característiques i necessitats. 
Durant les activitats els alumnes estaran sota la vigilància dels 
monitors en tot moment. 
Tant els responsables com els monitors de l’Stage de tennis són 
personal qualificat dins el món de l’esport de la més absoluta 
confiança. 



 



DADES ALUMNE: 
 

NOM I COGNOM ....................................................................................................................................  

DNI. ................................................ Data de naixement ....................................... Edat .........................  

ADREÇA ..................................................................................................................................................  

C.P.: ............................. POBLACIÓ. ........................................................................................................  

TELÈFONS DE CONTACTE:  .....................................................................................................................  

CORREU ELECTRÒNIC .............................................................................................................................  

NOM I COGNOMS DELS PARES: .............................................................................................................  

 

AUTORITZACIONS: 
Jo,  ............................................................................................. , amb DNI núm.  .....................................,   
autoritzo, com pare / mare, al meu fill a assistir a l’estage d’estiu de tennis a la Societat Esportiva 
Corbera.  
També autoritzo que, en cas d’extrema urgència i amb la impossibilitat de localitzar-me, a que, sota la 
direcció facultativa necessària, es prenguin les decisions mèdico-quirúrgiques que fossin necessàries. 
 

Autorització opcional (marcar amb una X) 
� a Escola de Tennis S.E.C. i a la Societat Esportiva Corbera a poder publicar a les seves respectives 
pàgines de Facebook o web imatges on es reconegui el meu fill 
 

INFORMACIÓ MÈDICA I INCIDÈNCIES: 
 

AL·LÈRGIES:  ...........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

MEDICACIÓ (cal adjuntar la recepta mèdica i la dosificació):  ..............................................................  

................................................................................................................................................................  

ALTRES PROBLEMES MÈDICS: ................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

ALTRES: ...................................................................................................................................................  

� Fotocòpia tarja sanitària 

DATES I TORNS: 
 

� SOCI        � NO SOCI           

SETMANES/HORARI TORN A (9-13:30h) TORN B (9-15 h) TORN C (9-17h) 

29 juny-3 jul � � � 
6-10 jul � � � 

 13-17 jul � � � 
20-24 jul � � � 
27-31 jul  � � � 

NÚM. SETMANES:     TORN: PREU: 

SIGNATURA 

ESTAGE ESTIU DE TENNIS (Escola de tennis S.E.C.) 



SISTEMA PAGAMENT: 
� Efectiu a les instal·lacions 
� Domiciliat (només socis i actuals alumnes de l’Escola de Tennis) 
� Transferència bancària al compte del BANC POPULAR ES61-0075-0247-19-0600435048 
En cas de fer una transferencia és obligatori dur el comprovant a les oficines de la Societat Esportiva 
Corbera (C. de l’Esport, 2) 


