
 

 

CAMPUS ESPORTIU DE SETEMBRE 2019 
Del 2 al 6 de setembre 
 
Alumnes nascuts entre els anys 2010 i 2015 
 
OPCIONS 
A. Matins sense dinar de 9 a 13h  

Tennis, preparació física, jocs i piscina    141€/setm. 

B. Matins amb dinar de 9 a 15h   

Tennis, preparació física, jocs, piscina, menjar i tallers   223€/setm. 

 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS 
Responsable: Xavi Alujas   
Enviant un e-mail a xalujas@rctb1899.es  indicant:  

• Nom i cognom dels alumnes 

• Opció escollida (A o B) 

• Nom del soci, data naixement, DNI, e-mail i telèfon de contacte (només per alumnes nous) 

• Acceptació del tractament de dades de i consentiment d’imatges (només per alumnes nous) 

 

o Les presents dades personals són cedides per l’interessat/da a l’RCTB-1899 amb l’únic fi de 

possibilitar els serveis i prestacions als que té dret l’interessat per participar en les Estades 

d’Estiu de l’RCTB-1899. A més, dono el meu consentiment a que les meves dades puguin ser 

utilitzades per a la recepció de comunicacions de l’Activitat del Club. Així mateix, permeto la 

cessió de les meves imatges, vídeos o sons registrats pels equips de vigilància de l’RCTB-1899 

amb objecte de garantir la seguretat de les persones i les seves pertinences.. 

 

o Permeto cedir les imatges, vídeos i sons que pugin ser registrats pel Club amb fins de publicitat 

i màrqueting de l’RCTB-1899. 

La inscripció a les activitats de setembre suposa l’acceptació de la normativa* 
 
*NORMATIVA 
- Tot alumne ha de tenir els quatre anys complerts a l'inici de la setmana contractada 
- Els alumnes han de ser socis, fills o néts de socis i han de constar en el registre de les 
quotes socials anuals, si no hauran d'abonar la quota de transeünt de 49 €/setmana. 
- La llicència federativa és obligatòria, si no el Club la tramitarà. 
- Les places són limitades. 
- Els alumnes quedaran subjectes a la normativa disciplinària descrita en el Reglament 
General de Règim Interior del RCTB-1899. El Club es reserva el dret d'admissió a aquests 
cursos. 
- En el moment de realitzar una primera inscripció, es demanarà als pares dels alumnes 
(en cas de ser menors d'edat) o als alumnes el dret de cessió de la seva imatge perquè 
autoritzen a RCTB-1899 a realitzar fotografies i/o filmacions, ja utilitzar-les en les seves 
accions de comunicació. 
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- Es cobraran les setmanes senceres, no es retornaran dies en què no s'hagi pogut 
assistir-hi. 
-Per desapuntar caldrà avisar, mitjançant correu electrònic, mínim 10 dies abans de l'inici 
de la setmana contractada. 
-El RCTB-1899 no es fa responsable de l'infant fora de les hores programades. 
-Els pares o tutors dels inscrits a l'Escola accepten el trasllat dels alumnes a altres centres 
col·laboradors del RCTB-1899 per realitzar els entrenaments, així com a seus de 
competicions i tornejos. 
-En les quotes d'entrenament setmanal no queden incloses les despeses d'inscripcions a 
competicions. 
-Els alumnes que viatgin a un torneig fora de Barcelona durant una setmana de Stage 
s'hauran de fer càrrec de: 
  

• El preu total de la setmana en curs. 
• Totes les despeses derivades per l'alumne (transport, dietes i allotjament). 
• Part proporcional del cost del transport de l'entrenador (només en cas de no   
viatjar en furgoneta) 

 


